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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 3414
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de febrer
de 2008, per la qual s’estableixen els terminis per a la realització
de les proves d’accés a la universitat durant l’any acadèmic
2007-2008
L’article 17.4 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, 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, preveu que fins al
30 de setembre de 2009 l’alumnat que hagi cursat els ensenyaments de batxillerat regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del
Sistema Educatiu, realitzarà les proves d’accés a la universitat d’acord amb la
normativa que era d’aplicació en la data d’entrada en vigor de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, segons estableix la disposició transitòria
onzena d’aquesta llei.
El Reial decret 1640/1999, de 22 d’octubre (BOE núm. 257, de 27 d’octubre), modificat pel Reial decret 990/2000, de 2 de juny (BOE núm. 133, de 3
de juny) i pel Reial decret 1025/2002, de 4 d’octubre (BOE núm. 253, de 22
d’octubre), regula la prova d’accés a estudis universitaris per a alumnes amb el
títol de batxiller previst en la LOGSE, i la disposició final segona estableix que
correspon al ministre d’Educació i Cultura i als òrgans competents de les comunitats autònomes dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions
necessàries per executar i desplegar el que es preveu en el Reial decret.
En conseqüència, és necessari fixar, amb antelació suficient, els terminis
per a les proves d’accés a la universitat que s’han de fer durant l’any acadèmic
2007/2008, perquè els centres puguin programar adequadament les activitats de
final de curs, i també perquè la realització de les proves no afecti el desenvolupament normal de les activitats ordinàries de la universitat.
Tenint en compte que dia 16 d’abril de 2005 es va publicar en el BOIB
núm. 58 l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 5 d’abril de 2005, per la
qual es regula la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés als Estudis
Universitaris.
Vist l’acord de l’esmentada Comissió de dia 19 de març de 2007, quant a
les dates de les proves d’accés a la universitat per a l’any acadèmic 2007-2008.
Per això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1.Els centres públics i privats han de trametre a la Universitat de les Illes
Balears les relacions certificades de l’alumnat que ha obtingut el títol de batxillerat l’any acadèmic 2007-2008 i desitja presentar-se a les proves d’accés a la
universitat. Aquesta comunicació s’ha de realitzar abans del 6 de juny de 2008,
per a la convocatòria de juny, i abans del 9 de setembre de 2008, per a la convocatòria de setembre.

Publicar el nomenament del Sr. Alfonso Luis Rodríguez Badal, personal
eventual de la conselleria d’Educació i Cultura, per a l’ocupació del lloc de feina
de director per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears d’aquesta
conselleria.
Ha de dir:
Resolució
Publicar el nomenament del Sr. Alfonso Luis Rodríguez Badal, personal
eventual de la conselleria d’Educació i Cultura, per a l’ocupació del lloc de feina
de director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears
d’aquesta conselleria.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 25 de febrer de 2008

—o—
Num. 3732
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 publiquen juntament amb la relació de llocs
de treball vacants dels cossos de professors d’ensenyament
secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de música i arts
escèniques, professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
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
publiquen juntament amb la relació de llocs de treball vacants dels cossos de
professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles d’idiomes, professors de música i arts escèniques,
professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny (edicte núm. 2855,
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. a) Cos de professors d’ensenyament secundari
Centre: ALAIOR - IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA (07007607)

2.A les Illes Balears les proves d’accés a la universitat es duran a terme
els dies 17, 18 i 19 de juny de 2008 per a la convocatòria de juny i els dies 16,
17 i 18 de setembre de 2008 per a la convocatòria de setembre. La notificació
de les qualificacions corresponents s’ha de fer abans del dia 16 de juliol i del dia
10 d’octubre de 2008, respectivament.

Funció: 0590006 MATEMÀTIQUES
Plantilla Ocupades
4
4
Centre: MANACOR - IES MOSSÈN ALCOVER (07002191)

3.La Universitat de les Illes Balears establirà les dates i terminis per a la
inscripció de l’alumnat, i n’ha de donar la màxima publicitat possible entre els
centres d’ensenyament secundari de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
4.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 19 de febrer de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—

Funció: 0590010 FRANCÈS
Plantilla Ocupades
1
0
Centre: PALMA - IES JOAN ALCOVER (07003882)
Funció: 0590018 PSICOLOGIA I PEDAGOGIA
Plantilla Ocupades
1
1
Annex 1. b) Cos de professors d’ensenyament secundari: especialitats
pròpies de la formació professional específica
Centre: POBLA (SA) - IES JOAN TAIX (07013498)

Num. 3470
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 12 de
febrer de 2008, per la qual es publica en nomenament del Sr.
Alfonso Luis Rodríguez Badal com a personal eventual de la
conselleria d’Educació i Cultura

Funció: 0590101 ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
Plantilla Ocupades
4
4
Annex 2. Cos de professors tècnics de formació professional

On diu:
Centre: MAÓ - IES CAP DE LLEVANT (07007954)
Resolució
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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.

