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Num. 22081
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 15 de
novembre de 2007, per la qual es modifica la Resolució de la
consellera d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2007,
per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants
seleccionats en els procediments selectius convocats per
Resolució de 15 de març

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 21954
Resolució del director general de Personal Docent, de 15 de
novembre, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent de 18 de juliol de 2007, per la qual es
declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procés
selectiu corresponent, els aspirants dels cossos de mestres, de
professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de
formació professional i de professors de música i arts escèniques
nomenats funcionaris en pràctiques per la Resolució de 29 d’agost de 2006
Fets
1. S’ha detectat un error en l’annex 1 del cos de professors d’ensenyament
secundari (0590), apartat 011 (anglès), de la Resolució del director general de
Personal Docent de 18 de juliol de 2007, per la qual es declaren aptes en la fase
de pràctiques i aprovats en el procés selectiu corresponent, els aspirants dels
cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics
de formació professional i de professors de música i arts escèniques nomenats
funcionaris en pràctiques per la Resolució de 29 d’agost de 2006.
2. D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 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. Així que es procedeix a modificar l’error de
l’esmentada Resolució.
Per tot això,

RESOLC

Modificar l’annex 1, cos de professors d’ensenyament secundari (0590),
apartat 011 (anglès) :
S’hi afegeix:
DNI
18220259

Fets
1. S’han detectat dos errors en la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de dia 8 de setembre de 2007, per la qual es nomenen funcionaris en
pràctiques els aspirants seleccionats en els procediments selectius convocats per
Resolució de 15 de març.
2. 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 procediment
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. Per tant, es procedeix a
modificar els errors de l’esmentada Resolució.
Per això,
RESOLC
Afegir ,
En l’apartat sisè, a la Sra. EMMA GARCÍA GARCÍA amb DNI
43086099 i NRP 4309294835S0597: va ajornar les pràctiques prèvia autorització de la Comissió de Valoració i haurà de realitzar-les durant el curs 2007/2008.
En l’annex 11, cos de professors d’ensenyament secundari (0590) , apartat 061 (economia):
DNI: 04089122
Llinatges i nom: BURGUES MESTRE, JUAN JOSÉ
NRP: 0408912268s0590
Accés: 1 Exempt
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles 10
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Llinatges i nom
Caldentey Gomila, Pilar

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la publicació al BOIB , de conformitat amb el que preveuen els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat 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, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Palma, 15 de novembre de 2007
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—

No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat 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, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Palma, 15 de novembre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 22052
Correcció d’errades advertides en l’Ordre del Conseller
d’Educació i Cultura, de 16 d’abril de 2007, per la qual s’aprova l’admissió i matriculació d’alumnes dels ensenyaments de
règim especial i dels ensenyaments de persones adultes en centres públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
curs 2007-2008
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 d’abril de 2007 per la
qual s’aprova l’admissió i matriculació d’alumnes dels ensenyaments de règim
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especial i dels ensenyaments de persones adultes en centres públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2007-2008, publicada en el
BOIB núm. 60, de 21 d’abril, conté diverses errades que és convenient esmenar.
Per aquest motiu i, segons el que disposen l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, cal rectificar l’Ordre esmentada amb les correccions següents:
Al punt 6.2.2 Oferta d’estudis
On diu:
EOI d’Inca: estudis complets d’alemany, d’anglès i català; curs bàsic I i II
i curs intermedi I de francès.
Ha de dir:
EOI d’Inca: estudis complets d’alemany i d’anglès; curs intermedi II, 4t i
5è de català i curs bàsic I i II i curs intermedi I de francès.
On diu:
EOI de Manacor: estudis complets d’alemany i d’anglès; i, curs bàsic I i
II i curs intermedi I i II de francès.
Ha de dir:
EOI de Manacor: estudis complets d’alemany, d’anglès i de francès.
On diu:
Seu central de l’EOI a Eivissa: estudis complets d’alemany, anglès, català i francès curs bàsic I i II i curs intermedi I i II d’italià; curs bàsic I i II i curs
intermedi I i II d’espanyol per a estrangers.
Ha de dir:
Seu central de l’EOI a Eivissa: estudis complets d’alemany, anglès, català i francès. Curs bàsic I i II, curs intermedi I i II i 4t d’italià; curs bàsic I i II,
curs intermedi I i II i 4t d’espanyol per a estrangers.
On diu:
MENORCA
Seu central de l’EOI a Maó: estudis complets d’alemany, anglès, català i
francès.
Ampliació de l’EOI a Ciutadella: estudis complets d’alemany i d’anglès.
Ha de dir:
MENORCA
Seu central de l’EOI a Maó: curs bàsic I i II, curs intermedi I, quart i cinquè d’alemany; estudis complets d’anglès; curs bàsic I i II, curs intermedi I,
quart i cinquè de català; curs bàsic I i II i curs intermedi I de francès.
Ampliació de l’EOI a Ciutadella: curs bàsic I i II, curs intermedi I, quart
i cinquè d’alemany; i estudis complets d’anglès.
Al punt 6.3.1 Característiques generals
On diu:
La modalitat d’ensenyament lliure permet l’obtenció del nivell bàsic i del
cicle superior dels idiomes que es cursen a les escoles oficials d’idiomes mitjançant la superació de les proves específiques, d’acord amb els continguts
curriculars de cada cicle.
Ha de dir:
La modalitat d’ensenyament lliure permet l’obtenció del Certificat de
nivell bàsic i del Certificat de nivell intermedi dels ensenyaments d’idiomes de
règim especial i, també, permet aconseguir el Certificat d’aptitud que s’obté una
vegada superat el cicle superior dels idiomes que es cursen a les escoles oficials
d’idiomes, mitjançant la superació de les proves específiques, d’acord amb els
continguts curriculars de cada nivell o dels que corresponen al cicle superior
dels ensenyaments d’idiomes regulats pel Reial decret 967/1988, de 2 de setembre.
Al punt 7.2 Prova d’accés per als aspirants que reuneixen els requisits
acadèmics.
En concret, al paràgraf que regula el segon exercici.
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la realització d’exercicis individuals o col·lectius per valorar-los les capacitats
en aquestes àrees. Els aspirants hauran de dur roba adequada per fer la prova
(camiseta, pantaló de xandall o similars). Per a la prova de veu i de dicció es
proposaran dos o tres textos que els aspirants hauran de memoritzar.
Ha de dir:
1. Proves tècniques de caràcter pràctic. Es valoraran les aptituds específiques en les àrees de moviment, veu, música i dicció. Es proposarà als aspirants
la realització d’exercicis individuals o col·lectius per valorar-los les capacitats
en aquestes àrees. Els aspirants hauran de dur roba adequada per fer la prova
(camiseta, pantaló de xandall o similars).
- Aptituds corporals (moviment): realització d’exercicis individuals o
col·lectius proposats pel tribunal, en què es valorarà la disponibilitat corporal, el
sentit rítmic, la coordinació i dissociació, i el control dels aspirants.
- Aptituds de veu i de dicció: lectura de dos textos a escollir entre els tres
que es proposaran en què es valorarà la dicció, el ritme i l’entonació.
- Aptituds de veu i música: interpretació d’una cançó melòdica de lliure
elecció, que es podrà acompanyar amb un instrument o amb un acompanyament
enregistrat, en què es valoraran les aptituds musicals i les condicions de la veu.
Si hi hagués alguna irregularitat vocal, el tribunal podrà exigir una certificació
mèdica o una prova foniàtrica que verifiqui l’existència o la inexistència d’alguna patologia.
On diu:
- Preparació i presentació d’una o més representacions individuals. Es
valoraran les aptituds interpretatives. L’aspirant haurà de presentar un exercici
interpretatiu d’un dels textos proposats i d’un text de lliure elecció (d’una durada entre tres i cinc minuts). L’aspirant haurà de memoritzar i preparar els textos per a la realització d’aquest exercici. Es podrà utilitzar vestuari i utillatge
que, en qualsevol cas, haurà de ser molt simple. El tribunal valorarà:
- Capacitat d’observació, estructuració i anàlisi.
- Aptitud per executar les tècniques pròpies de la interpretació.
- Capacitat d’aprenentatge progressiu en el sentit d’entendre i d’integrar
indicacions.
- Comprensió de les situacions dramàtiques i creativitat en les respostes
als estímuls que es proposen.
El tribunal podrà fer totes aquelles propostes que consideri necessàries per
a una millor avaluació de l’aspirant i també podrà interrompre l’exercici sempre
que el consideri suficient.
Aquest exercici serà qualificar entre zero i deu punts, tindrà caràcter eliminatori i serà necessari per a superar-lo una puntuació igual o superior a cinc
punts per passar al segon exercici.
Ha de dir:
2. Preparació i presentació d’una o més representacions individuals. Es
valoraran les aptituds interpretatives. L’aspirant haurà de presentar un exercici
interpretatiu d’un dels textos proposats i d’un text de lliure elecció (d’una durada d’entre tres i cinc minuts). L’aspirant haurà de memoritzar i preparar els textos per a la realització d’aquest exercici. Es podrà utilitzar vestuari i utillatge
que, en qualsevol cas, haurà de ser molt simple. El tribunal valorarà:
- Capacitat d’observació, estructuració i anàlisi.
- Aptitud per executar les tècniques pròpies de la interpretació.
- Capacitat d’aprenentatge progressiu en el sentit d’entendre i d’integrar
indicacions.
- Comprensió de les situacions dramàtiques i creativitat en les respostes
als estímuls que es proposen.
El tribunal podrà fer totes aquelles propostes que consideri necessàries per
a una millor avaluació de l’aspirant i també podrà interrompre l’exercici sempre
que el consideri suficient.
Aquest exercici serà qualificat entre zero i deu punts, tindrà caràcter eliminatori i serà necessari per superar-lo una puntuació igual o superior a cinc
punts.

Palma, 13 de novembre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
On diu:
- Proves tècniques de caràcter pràctic. Es valoraran les aptituds específiques en les àrees de moviment, veu, música i dicció. Es proposarà als aspirants
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