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Funció: 0591225 SERVEIS A LA COMUNITAT
Plantilla Ocupades
1
0

08-03-2008

Funció: 0597EF
Itinerància
No itinerant

EDUCACIÓ FÍSICA
Plantilla Ocupades
1
0

Funció: 0597EI
Itinerància
No itinerant

EDUCACIÓ INFANTIL
Plantilla Ocupades
5
0

Funció: 0597FI
Itinerància
No itinerant

IDIOMA ESTRANGER: ANGLÈS
Plantilla Ocupades
1
0

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la seva
publicació en el BOIB, d’acord amb allò que disposen els articles 8.2 i 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Això no obstant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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.

Funció: 0597MU
Itinerància
No itinerant

MÚSICA
Plantilla
1

Ocupades
0

Funció: 0597PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Itinerància
Plantilla Ocupades
No itinerant
3
0

Palma, 27 de febrer de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

Funció: 0597PT
EDUCACIÓ ESPECIAL, PEDAGOGIA
TERAPÈUTICA
Itinerància
Plantilla Ocupades
No itinerant
1
0

—o—
Centre: PONT D’INCA (ES) - CP NOVA CABANA (07013358)
Num. 3733
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de treball vacants
del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació
infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults,
dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels
equips d’atenció primerenca
Advertides les errades en la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s’aproven les plantilles i es
publica la relació de llocs de treball vacants del cos de mestres corresponents als
centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels
equips d’atenció primerenca (edicte núm. 2859, BOIB núm. 26 de 21-02-2008),
i amb la finalitat d’esmenar-les;
Resolc efectuar les següents correccions:
En relació als annexos:
Annex 1. Centres públics d’educació infantil, de primària i d’educació
especial

Centre: BADIA GRAN - CP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR
(07013395)
Funció: 0597EI
Itinerància
No itinerant

EDUCACIÓ INFANTIL
Plantilla Ocupades
4
0

Centre: MAGALUF - CP CAS SABONERS (07007255)
Funció: 0597PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Itinerància
Plantilla Ocupades
No itinerant
13
13
Centre: PALMA - CP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002919)
Funció: 0597EI
Itinerància
No itinerant

EDUCACIÓ INFANTIL
Plantilla Ocupades
8
8

Centre: POBLA (SA) - CP SA POBLA (07013334)
Funció: 0597AT
Itinerància
No itinerant

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Plantilla Ocupades
1
0

Funció: 0597EF
Itinerància
No itinerant

EDUCACIÓ FÍSICA
Plantilla Ocupades
1
0

Funció: 0597EI
Itinerància
No itinerant

EDUCACIÓ INFANTIL
Plantilla Ocupades
5
0

Funció: 0597FI
Itinerància
No itinerant

IDIOMA ESTRANGER: ANGLÈS
Plantilla Ocupades
1
0

Funció: 0597MU
Itinerància
No itinerant

MÚSICA
Plantilla
1

Ocupades
0

Funció: 0597PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Itinerància
Plantilla Ocupades
No itinerant
3
0
Funció: 0597PT
EDUCACIÓ ESPECIAL, PEDAGOGIA
TERAPÈUTICA
Itinerància
Plantilla Ocupades
No itinerant
1
0
Centre: SANT LLUÍS - CP SANT LLUÍS (07005064)
Funció: 0597EF
Itinerància
No itinerant

EDUCACIÓ FÍSICA
Plantilla Ocupades
2
2

Annex 3. Instituts d’educació secundària que imparteixen els dos primers
cursos d’ESO
Centre: EIVISSA - IES SANTA MARIA (07001371)
Funció: 0597GH CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Itinerància
Plantilla Ocupades
No itinerant
1
1
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la seva
publicació en el BOIB, d’acord amb allò que disposen els articles 8.2 i 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Això no obstant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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.
Palma, 27 de febrer de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 3751
Resolució de dia 3 de març de 2008 de la consellera d’Educació
i Cultura, de convocatòria per a la implantació de seccions europees en els centres educatius de les Illes Balears, sostinguts amb
fons públics, per al curs 2008-09
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que el sistema educatiu espanyol s’orientarà a la consecució, entre altres finalitats, de la
capacitació per a la comunicació en les llengües oficials, i en una o més llengües estrangeres, i fixa com a objectiu a cada etapa educativa l’adquisició de
competències en llengua estrangera.
Aquests objectius queden recollits en els reials decrets posteriors, que
estableixen les estructures de les etapes educatives i en fixen els ensenyaments
mínims: Reial decret 1513/2006 de 7 de desembre, BOE núm. 293 de 8 de desembre per a educació primària, Reial decret 1631/2006 de 29 de desembre, BOE
núm. 5 de 5 de gener per a educació secundària obligatòria, i Reial decret
1467/2007 de 2 de novembre, BOE núm. 266, de 6 de novembre, per a batxillerat. A més, tots aquests decrets inclouen disposicions addicionals per les quals
les administracions educatives poden autoritzar que una part de les matèries del
currículum sigui impartida en una llengua estrangera sempre que no es modifiquin els aspectes bàsics regulats als esmentats decrets
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a) Seleccionar els centres escolars que sol·licitin començar el desenvolupament d’una experiència d’ensenyament de continguts en llengua estrangera a
partir del proper curs 2008-09.
b) Autoritzar la continuïtat de les seccions europees als centres que els
estiguin desenvolupant durant el curs 2007-08.
c) Adequar altres modalitats d’ensenyament de continguts en llengua
estrangera en actiu durant el curs 2007-08 al model de ‘secció europea’ tal i com
es defineix al punt 2 de la present convocatòria.
2. Definició i modalitats
Té consideració de Secció Europea l’ús d’una llengua estrangera com a
llengua vehicular de l’ensenyament d’una matèria curricular o mòdul de formació professional no lingüístic a un mateix grup d’alumnat durant un curs escolar.
Les modalitats d’actuació són les següents:
Modalitat A: Seccions Europees en anglès a educació primària .
El centres educatius podran impartir una matèria no lingüística en llengua
anglesa a partir de 1r curs totalment o parcialment, d’acord amb els requeriments especificats a l’apartat 7 d’aquesta convocatòria.
Modalitat B: Seccions Europees a educació secundària.
Els centres d’educació secundària podran impartir matèries no lingüístiques totalment o parcialment en llengua anglesa a partir de 1r curs i/o en una
altra llengua estrangera a partir de 3r curs, batxillerat i cicles formatius, d’acord
amb els requeriments especificats a l’apartat 7 d’aquesta Resolució.
3. Requisits dels centres participants
Poden sol·licitar la implantació d’una secció europea els centres de les
Illes Balears, sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària,
educació secundària, batxillerat o cicles formatius, que compleixin amb els
requisits i compromisos especificats a l’apartat 7 d’aquesta Resolució.
4. Documentació que s’ha de presentar

Per una altra banda, la Unió Europea, en la cimera de caps d’Estat i de
Govern de 2002 a Barcelona, va establir com un objectiu prioritari per a 2010,
la competència lingüística de tots el ciutadans europeus en dues llengües a més
de la pròpia.

4.1. Els centres que sol·licitin la implantació d’una nova secció europea
hauran de presentar la documentació següent:

Aquesta necessitat es fa palesa a les Illes Balears, tradicionalment punt de
trobada intercultural, i que en l’actualitat té com a principal activitat econòmica, social i educativa els serveis relacionats amb l’acolliment de persones procedents d’altres països.

a) Instància de sol·licitud segons el model de l’annex I
b) Projecte pedagògic de la secció que s’hi ha d’implantar (d’acord amb
el model de l’annex III).
c) Aprovació del claustre de professorat
d) Aprovació del consell escolar

Aquestes directrius estatals i comunitàries s’han d’entendre dins el context de les Illes Balears, una societat plurilingüe i pluricultural amb dues llengües oficials, a les quals hem d’assegurar l’ús del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament, d’acord amb el que assenyala la Llei 3/1986,
de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, tal com estableix
el Decret 92/1997, de 4 de juliol (BOCAIB núm. 89, del 17) que regula l’ús i
l’ensenyament de i en llengua catalana.
A més, ateses les experiències positives prèvies a les Illes Balears en
matèria d’ensenyament de llengües: el Programa d’ensenyament primerenc de
l’idioma i el Programa de centres adscrits al conveni MEC-British Council, com
també les experiències d’ensenyament de continguts no lingüístics en llengua
estrangera desenvolupades dins el marc de seccions europees des del curs 20042005.
I atès que la Conselleria d’Educació i Cultura està redactant el decret pel
qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil,
l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, pel
qual quedarà derogat el Decret 52/2006, de 16 de juny, sobre mesures per
fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels alumnes dels
centres no universitaris sostinguts amb fons públics.
Per tot això, dict la següent ;
RESOLUCIÓ
1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució té per finalitats:

4.2 Els centres que tinguin autoritzada una secció europea per al curs
2007-08, hauran de sol·licitar-ne la continuïtat d’acord amb les bases d’aquesta
convocatòria i han de presentar la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud segons el model de l’annex II
b) Projecte pedagògic de la secció, d’acord amb el model de l’annex III,
el qual s’ha d’elaborar a partir de l’avaluació de l’experiència efectuada pel centre.
4.3 Els centres que tinguin autoritzada una experiència d’ensenyament en
tres llengües per al curs 2007-08 dins el marc del Decret 52/2006, de 16 de juny,
sobre mesures per fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres
dels alumnes dels centres no universitaris sostinguts amb fons públics, hauran
de sol·licitar-ne la continuïtat d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria.
Aquests ensenyaments en llengua estrangera s’han d’adequar, si escau, als
requeriments dels articles 7 i 8 d’aquesta Resolució, i han de presentar la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud segons el model de l’annex II
b) Projecte pedagògic de la secció, d’acord amb el model de l’annex III,
el qual s’ha d’elaborar a partir de l’avaluació de l’experiència efectuada pel centre.
c) Aprovació del claustre de professorat
d) Aprovació o informe favorable del consell escolar
4.4 Les sol·licituds, adreçades a la directora general d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives, s’han de presentar en qualsevol dels registres
de la Conselleria d’Educació i Cultura, de les delegacions territorials
d’Educació d’Eivissa i Formentera, i Menorca o de qualsevol altra dependència

