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Dotzè. Reintegrament de les ajudes concedides .
Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de l’ajuda fins a la
data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, en els casos establerts
a l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
1.- Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
Tretzè. Règim d’infraccions i sancions.
L’incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dóna lloc a
aplicar el règim d’infraccions i sancions establert al Decret legislatiu, 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
Catorzè. Publicació.
Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia següent d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració autònoma de les Illes Balears, i l’article 116 de la Llei
estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant la consellera d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; o recurs
contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.
Palma, 2 d’agost de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Annex I
...............................………………………………………................., que visc a
..……............................……………............ CP: ...................., plaça/carrer
..............................................…………………………..… núm. …………..
.telèfon .………….................. i amb DNI núm. ...............................…......,
EXPÒS: Que en el curs acadèmic 2006/2007 he acabat els meus estudis de batxillerat, modalitat ........................................…………………………. al centre
....……………...................................... amb la qualificació final de selectivitat
de ….……………….…
Per això,
DEMAN: Que, segons la resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia
....……….... publicada al BOIB núm. …… de ………………. de 2007, em
sigui atorgada l’ajuda de 400 €.
Palma, 2 d’agost de 2007
Signatura
Servei d’Ordenació. Dirección General d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives.
Annex II
..........................................…..........…………………......... secretari/secretària
del centre ......………………………..................................………………….
Certific que són exactes les dades acadèmiques de l’alumne/a, l’expedient
del/de la qual es troba custodiat en aquest institut.
Llinatges ……………………………………………….……………………
Nom ………………………………………………. DNI ………………….
Adreça ………………………………………………………………………
CP ………………………. Localitat ………………………………………..
Telèfon/Mòbil ……………………………………….
Ha finalitzat els estudis de batxillerat en la modalitat ……………………. al
centre ………………………………………… en el curs 2006-07 i ha obtingut
una qualificació final de selectivitat de ..................…………...........
.......................………., …………. d .………………................. de 2007
(Signatura i segell del centre)

14-08-2007
Num. 15742
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 d’agost, per la
qual s’estableix el currículum del primer cicle d’educació primària, per al curs 2007-2008, a les Illes Balears

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d’1 de març), en l’article 36.2, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva
extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
Mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE núm. 14,
de 16 de gener de 1998), sobre el traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari i d’acord amb la disposició final sisena de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació i l’article 5.3 del Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’educació primària
(BOE núm. 293, de 8 de desembre), correspon al Govern de les Illes Balears
dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions que siguin necessàries per establir el currículum de l’educació primària.
L’article 5 del capítol III del Reial decret 806/2006, de 30 de juny (BOE
núm. 167, de 14 de juliol), pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la
nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, disposa la implantació de la nova ordenació dels ensenyaments regulada per la Llei esmentada i estableix que l’any acadèmic 20072008 s’implantaran els ensenyaments corresponents als cursos primer i segon de
l’educació primària.
La disposició transitòria onzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
de l’educació estableix:
En les matèries la regulació de les quals aquesta Llei remet a ulteriors disposicions reglamentàries, i mentre aquestes no siguin dictades, són aplicables,
en cada cas, les normes d’aquest rang que ho eren en la data d’entrada en vigor
d’aquesta Llei, sempre que no s’oposin al que aquesta disposa.
Per tot això i atès que, per raons de planificació relacionades conjunturalment amb processos aliens al sistema educatiu, no s’han publicat en el temps
previst les normes corresponents a l’ordenació curricular, que hauran de ser dictades, després de fer la tramitació prèvia corresponent, amb posterioritat al
començament del curs escolar 2007-2008; en funció del que estableix la disposició transitòria onzena de la Llei orgànica d’educació, i a proposta de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, dict la següent
ORDRE
Article 1
Aquesta Ordre és d’aplicació en tots els centres docents públics i privats
de la comunitat autònoma de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments
d’educació primària.
Article 2
1. En el curs 2007-2008 continuarà sent d’aplicació, pel que fa al currículum del primer cicle d’educació primària en totes les àrees, el Decret 67/2001,
de 4 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes
Balears, en tot allò que no s’oposi al Reial decret 1513/2006.
2. A l’alumnat que cursi l’àrea de religió catòlica, li serà d’aplicació
l’Ordre ECI 1957/2007, de 6 de juny (BOE del 3 de juliol), per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments de religió catòlica corresponents a
l’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
Disposició addicional
El curs 2007-2008, pel que fa a la distribució de l’horari lectiu setmanal
de les àrees del primer cicle, serà d’aplicació la que figura en la Resolució del
conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2007, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels col·legis públics d’educació primària, i dels centres privats i privats concertats per al curs 2007-2008.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d’agost de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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