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2. Adaptació de la programació als alumnes del seu grup o grups (programació d’aula i pràctica docent).
3. Participació a les activitats del departament.
4. Capacitat de treball en equip.
5. Altres aspectes a considerar
Valoració global de l’aptitud per a la docència

_________
_________
_________
_________
_________

__________
__________
__________
__________
__________
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________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Nom, data i signatura
ANNEX II
Informe del director o directora del centre
Funcionari en pràctiques: ……………………………………………….............................................................................. DNI ................................
Centre públic: ……………………………………………………………............................................
Satisfactori
No satisfactori
Observacions
1. Compliment de l’horari personal.
_________
__________
________________________________
2. Participació en les activitats del centre, integració en el Claustre de
Professors, treball en equip.
_________
__________
________________________________
3. Capacitat de relació i comunicació amb els alumnes i les famílies.
_________
__________
________________________________
4. Altres aspectes a considerar
_________
__________
________________________________
Valoració global de l’aptitud per a la docència
_________
__________
________________________________
Nom, data i signatura
ANNEX III
Informe de l’inspector o inspectora d’educació
Funcionari en pràctiques: ……………………………………………….............................................................................. DNI ................................
Centre públic: ……………………………………………………………............................................
Satisfactori
No satisfactori
Observacions
1.- Compliment de l’horari personal
_________
__________
________________________________
2. Compliment de la programació didàctica del departament amb atenció
especial als criteris d’avaluació.
_________
__________
________________________________
3. Adaptació de la programació als alumnes del seu grup o grups (programació d’aula i pràctica docent).
_________
__________
________________________________
4. Participació en les activitats del departament.
_________
__________
________________________________
5. Participació en les activitats del centre, integració en el Claustre de
Professors, treball en equip.
_________
__________
________________________________
6. Capacitat de relació i comunicació amb els alumnes i les famílies.
_________
__________
________________________________
11. Altres aspectes a considerar
_________
__________
________________________________
Valoració global de l’aptitud per a la docència
_________
__________
________________________________
Nom, data i signatura
ANNEX IV
Informe de la memòria
Funcionari en pràctiques: …………………………………………….............................................................................. DNI ...............................
Centre públic: ……………………………………………………………............................................
Satisfactori
No satisfactori
Observacions
1.- Adequació de la memòria al context del centre
_________
__________
________________________________
2. Treball realitzat a la fase de pràctiques.
_________
__________
________________________________
3. Valoració del treball realitzat.
_________
__________
________________________________
4. Dificultats trobades.
_________
__________
________________________________
5. Resolució de les dificultats trobades i la seva valoració
_________
__________
________________________________
6. Suports rebuts en el desenvolupament de les dificultats trobades.
_________
__________
________________________________
7. Valoració dels suports rebuts
_________
__________
________________________________
8. Opinió personal sobre la fase de pràctiques al centre
_________
__________
________________________________
Valoració global de l’aptitud per a la docència
_________
__________
________________________________
Nom, data i signatura

—o—
Num. 16936
Resolució de la Consellera d’Educació i Cultura dia 30 d’agost de 2007, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de 30 de juliol de 2007, per la qual es publica la llista única per especialitats de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu
convocat per Resolució de 15 de març de 2007, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris de cossos docents i per a la
adquisició de noves especialitats.
Atès que s’han detectat dos errors aritmètics en el annex 2 cos de professors d’Ensenyament Secundari (0590) apartat 011 Anglès de la Resolució de la
Consellera d’Educació i Cultura de dia 30 de juliol de 2007, per la qual es publica la llista única per especialitats de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per resolució de 15 de març de 2007, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris de cossos docents i per a l’adquisició de noves especialitats.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
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ment administratiu comú, les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes, es procedeix a modificar els errors en l’esmentada Resolució.

06-09-2007

Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per tot això,

Marratxí, 24 d’agost de 2007
RESOLC

La consellera d’Interior
M. Ángeles Leciñena Esteban

Modificar l’annex 2 apartat 011 Anglès de la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de dia 30 de juliol, per la qual es pública la llista única per
especialitats de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per resolució de 15 de març de 2007, de convocatòria de proves per a la
provisió de places de funcionaris de cossos docents i per l’adquisició de noves
especialitats, en el següent sentit:
Allà on posa:
011 ANGLÈS
DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

045634274
053213475

Tolosa Herreros, Amparo
Alemany Sánchez, Ana

6,793
6,032

1
1

ANNEX
CORRECCIÓ D’ERRORS
S’inclou l’Annex de la Resolució del conseller d’Interior, de 21 de juny
de 2007 per la qual es modifica la de 27 d’abril de 2007, mitjançant la qual es
va aprovar i fer pública la constitució del borsí d’interins del Cos d’ajudants
facultatius, escala d’Agents de medi ambient, com a conseqüència de l’estimació d’un recurs de reposició (BOIB núm. 104, de 12 de juliol):
‘ANNEX

Ha de posar :

BORSÍ DEL COS D’AJUDANTS FACULTATIUS, ESCALA AGENTS
DE MEDI AMBIENT DE L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS – Illa de Menorca–

011 ANGLÈS

Ordre DNI

LLINATGES, NOM

TOTAL DISC

1
2
3
4
5
6

20434111
18222507
43087976
78209509
48366749
50203952

8,523
8,357
7,512
7,160
6,875

N
N
N
N
N

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

41503040
41504852
18221002
48297079
41504872
41504373
20148327
43107526
50087581
43132880
44001517
41499114
18222242
44913949
46950754
41738450
20240343
41491028
53051902
41503947
43086323
43058738
29194521
20249562
44329344
48351737
44327709
21514403
41500789

GOMEZ CALATAYUD, PILAR
GARAU FERRER, MIQUEL
ESTADES AMENGUAL, JOAN ANTONI
CORRO TORTELLA, JERONIMA Mª
MAS MAS, MIGUEL
MAS CORRALES, MARIA DE LOS
ANGEL
BISBAL RIERA, DANIEL
PONS FABREGAS, CATALINA
POMAR SUREDA, PERE
IVARS PEREZ, VICENT
PONS FABREGUES, SAMUEL
ROSELLO GARCIA, RAMON
NAVARRO PERIS, NURIA
OLIVA SALOM, ANA MARIA
ESTRADA IZQUIERDO, JOSE MIGUEL
VICENS TORTELLA, LORENZO
RIERA ORIOL, PERONA
SAENZ DE PIPAON SINCLAIR, MIKE
MOZOS SCHMITT, FERNANDO
CASADO BRAGADO, JORGE
COLOMAR ROIG, JOAN LLUIS
PONS COLL, MIGUEL
GIL ROLDAN, SUSANA
LOZANO LOZANO, JUAN CARLOS
OLMO GILABERT, BEATRIZ
BORRAS TEJEDOR, RICARDO
GIMENEZ SOLA, CAROLINA
CALZADA NADAL, JUAN ALFONSO
ESCANDELL MAGRANER, MONICA
AGUT JUAREZ, ARANTZAZU
AGUILO BUSTOS, MIGUEL ANGEL
AGUILAR RAMIREZ, ANA MARIA
VALERA TORRES, JULIO
MAS DEVESA, FERNANDO
TUDURI BRAVO, JUAN LUIS

6,613
6,395
6,379
6,115
5,897
5,413
5,160
4,880
4,054
3,990
3,722
3,717
3,660
3,580
3,556
3,491
3,479
3,306
3,204
2,647
2,348
2,215
2,175
2,035
1,922
1,495
1,390
1,120
1,090
1,000

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N’

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

045634274
053213475

Tolosa Herreros, Amparo
Alemany Sánchez, Ana

6,993
6,132

1
1

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 30 d’agost de 2007

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 17014
Resolució de la consellera d’Interior per la qual es corregeix l’error observat a la Resolució del conseller d’Interior per la qual
es modifica la de 27 d’abril de 2007, mitjançant la qual es va
aprovar i fer pública la constitució del borsí d’interins del Cos
d’ajudants facultatius, escala d’Agents de medi ambient, com a
conseqüència de l’estimació d’un recurs de reposició (BOIB
núm. 104, de 12 de juliol)
Advertit un error a la Resolució esmentada consistent en l’omissió de
l’Annex esmentat al punt primer, i d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999, de 13
de gener, pel qual ‘les administracions públiques podran, així mateix, rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes’,
RESOLC
Primer. Rectificar l’error observat a la Resolució del conseller d’interior
per la qual es modifica la de 27 d’abril de 2007, mitjançant la qual es va aprovar i fer pública la constitució del borsí d’interins del Cos d’ajudants facultatius,
escala d’Agents de medi ambient, com a conseqüència de l’estimació d’un
recurs de reposició (BOIB núm. 104, de 12 de juliol) en els termes establerts a
l’Annex d’aquesta Resolució.
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden
interposar: recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Interior en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal

—o—
Num. 17015
Resolució de la consellera d’Interior, per la qual s’aprova,
segons la proposta definitiva, la llista d’aspirants seleccionats del
concurs per formar part d’un borsí per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Cos facultatiu tècnic, especialitat
Conservació i restauració d’arqueologia de l’Administració
especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat
per Resolució de 21 de gener de 2007 (BOIB núm. 16, d’1 de
febrer)
Finalitzat el procés selectiu per formar part d’un borsí per cobrir, amb
caràcter d’interinitat, places vacants del Cos facultatiu tècnic, especialitat
Conservació i restauració d’arqueologia de l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat per Resolució de 21 de gener de

