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2. Llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4 de març), d’educació.
3. Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Ordre Ministerial de 26 de març de 1981 (BOE del 6 d’abril) per la qual
s’aproven els programes de necessitats per a la redacció de projectes de centres
públics d’educació especial.
5. Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de
centres privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
6. Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
Per això, i a proposta del director general de Planificació i Centres, dict la
següent
Resolució
1. Autoritzar amb efectes de l’inici del curs escolar 2008-2009, la transformació d’una unitat d’infantil en una unitat de bàsica al centre d’educació
especial Joan Mesquida de Manacor.
2. Modificar la configuració de l’autorització del centre d’educació especial Joan Mesquida de Manacor, atorgada per l’Ordre del conseller d’Educació
i Cultura de data 5 de març de 2002.
Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:
Codi de centre: 07005891
Denominació genèrica: centre d’educació especial
Denominació específica: Joan Mesquida
Titular: APROSCOM
Domicili: C/ d’Es Canyar, s/n
Localitat: Manacor
Municipi: Manacor
Ensenyaments autoritzats:
- Educació infantil : 1 unitat
- Educació bàsica obligatòria: 8 unitats
- Programes de formació per a transició a la vida adulta : 1 unitat
3. El centre està obligat a complir la normativa vigent quant a la titulació
del professorat destinat a les unitats autoritzades mitjançant aquesta Resolució.
En cas contrari, es procediria a la revocació de l’autorització atorgada.
4. El centre que és autoritzat per aquesta Resolució ha de complir la norma
bàsica de l’edificació NBE-CPI/96, de Condicions de Protecció Contra Incendis
aprovada per Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29 d’octubre) i
les condicions higièniques, sanitàries, acústiques, d’habitabilitat, de seguretat i
d’accessibilitat que s’assenyalen a la legislació vigent. Tot això sense perjudici
que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de dites condicions
correspon al titular dels centres.
5. El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent
i a sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades
que assenyala aquesta Resolució.
6. Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i s’ha de notificar a l’entitat interessada.
7. Aquesta Resolució comença a vigir en el moment de la seva publicació
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 19 de juny de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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Resolució del director general de Planificació i Centres per la
qual es declaren els centres d’atenció preferent per al curs 20082009
Antecedents

1. L’Acord marc per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les
Illes Balears de 30 d’abril de 2001 (BOIB de 24 de maig de 2001), establia en
el seu punt tercer la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats
i, en concret, en el seu apartat 4, es referia a la dotació dels centres concertats
amb necessitats educatives especials i establia, a aquest efecte, que l’esmentada
dotació es concretaria segons les necessitats de cada centre, d’acord amb els criteris fixats, pel que fa a la compensació educativa, a la lletra b de l’apartat quart
del punt tercer de l’Acord. Així mateix, s’hi disposava que, en casos concrets,
alguns centres podrien ser declarats d’atenció preferent i rebre suports específics.
2. Aquesta disposició ha prorrogat la seva vigència en virtut de l’Acord de
23 de febrer de 2004 per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les
Illes Balears. No obstant això, l’Acord de 23 de febrer de 2004 ha finalitzat la
seva vigència amb data de 31 d’agost de 2007, de conformitat amb el seu punt
vuitè.
3. Tot i que, a hores d’ara, no existeix la cobertura normativa que, fins ara,
preveia la possibilitat de declarar centres d’atenció preferent a l’objecte de rebre
suport educatiu docent específic, és igualment necessari dur a terme aquesta
declaració de centres d’atenció preferent per part de la Conselleria d’Educació i
Cultura a l’objecte de garantir adientment la dotació d’equips docents als nivells
concertats i, en particular, als centres amb necessitats educatives especials, a
l’espera del futur Acord que substitueixi els anteriors de 2001 i 2004 quant a la
millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears. En aquest sentit,
s’ha de tenir en compte que les Instruccions de la Direcció General de
Planificació i Centres de 4 d’abril de 2008, per a la declaració de centre d’atenció preferent en el curs 2008-2009 estableixen en el seu punt setè que el director general de Planificació i Centres dictarà una resolució de declaració de centre d’atenció preferent que s’ha de comunicar al titular del centre i publicar al
BOIB.
Fonaments de dret
1. Els articles 80, 116 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació .
2. El Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.
3. Les Instruccions de la Direcció General de Planificació i Centres de 4
d’abril de 2008, per a la declaració de centre d’atenció preferent en el curs 20082009.
Per tot això, i havent informat a la Comissió de Concerts de les Illes
Balears, dict la següent
Resolució
1. Declarar com a centres d’atenció preferent per al curs 2008-2009 amb
la corresponent dotació addicional de recursos educatius docents els següents:
Codi Nom del centre

Localitat

070003456
07000081
07000650
07000731
07000807
07001150
07001319
07001344
07001058
07001447
07001459
07001460
07001472
07001526
07003602
07000111
07001721
07001711
07001915
07001927
07004266
07002105
07002117
07002130
07002181
07002440
07002579
07003559
07002816
07003092
07003262

PALMA
ALAIOR
CAMPOS
CIUTADELLA
CIUTADELLA
FERRERIES
EIVISSA
EIVISSA
FELANITX
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
PALMA
ALCÚDIA
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
MAÓ
MAÓ
PALMA
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
PONT D’INCA
MURO
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

BALMES
LA SALLE
FRA JOAN BALLESTER
S. FRANCESC DE SALES
NTRA. SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
SANT FRANCESC d’ASSÍS
NTRA. SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
SA REAL
SANT ALFONS
SAN VICENTE DE PAUL
SANTO TOMÁS DE AQUINO
PUREZA DE MARIA
LA SALLE
BEAT RAMÓN LLULL
MANJON
NTRA. SRA DE LA CONSOLACIÓN
NTRA. SRA. DE GRACIA
SAN BUENAVENTURA
LA SALLE
COR DE MARIA
SANT VICENÇ DE PAUL
SAN VICENTE DE PAÜL
PUREZA DE MARIA
SANT FRANCESC D’ ASSÍS
LA SALLE
LA SALLE
SANT FRANCESC D’ ASSÍS
SAN JOSE DE LA MONTAÑA
VIRGEN DEL CARMEN
EL TEMPLE
SANTA MÒNICA

Recursos
0’5
0’5
1.5
1’5
0’5
1.0
1.0
0.5
0.5
1’5
0’5
0’5
1.5
1.0
0’5
0’5
0.5
0.5
0.5
1.5
0’5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0’5
2
0’5
0’5

BOIB
07003331
07003390
07003444
07003468
07003596
07003651
07003687
07003717
07003730
07004230
07004448
07004588
07004679

SANT FELIP NERI
SANT VICENÇ DE PAÜL
SANT FRANCESC D ASSÍS
LA MILAGROSA
SANT VICENÇ DE PAÜL
SANT ALFONS M. DE LIGORIO
NTRA. SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
SANT PERE
LA INMACULADA
CIDE
MONTISION
SAN FRANCISCO DE ASÍS
CAN BONET

07005416
07005611
07006664
07006767

BISBE VERGER
SANT VICENÇ DE PAÜL
ES LICEU
AULA BALEAR
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PALMA
2.5
PALMA
1.5
PALMA
1.5
PALMA
0’5
PALMA
0’5
PALMA
1.5
PALMA
0’5
PALMA
0.5
PALMA
0’5
PALMA
1’5
POLLENÇA
0.5
SA POBLA
1.5
SANT ANT.
PORT.
0’5
SANTANYI
0’5
SÓLLER
1.0
ES PONT D’INCA 0’5
PALMA
1’0
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Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de la seva publicació, de conformitat amb el que
es preveu a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma 23 de juny de 2008
El director general de Formació Professional
i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey

2. Notificar a la part recurrent aquesta Resolució, de conformitat amb el
que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX 1
Instruccions

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva notificació, segons els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 58 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 27 de juny de 2008
El director general de Planificació i Centres
Miquel Martorell Mas

—o—
Num. 12377
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 23 de juny de 2008 per la qual es
convoquen amb caràcter extraordinari les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior de formació professional en el
sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 5 de febrer de 2007
per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional en el sistema educatiu i se’n regula l’organització (BOIB núm. 28, de
22 de febrer) i la Correcció d’errades de l’Ordre esmentada (BOIB núm. 85, de
7 de juny).
Atesa la disposició final primera de l’Ordre esmentada que autoritza l’òrgan competent en matèria de formació professional en el sistema educatiu per a
què dicti les instruccions necessàries per al desplegament i per a l’aplicació d’aquesta Ordre.
De conformitat amb la normativa indicada,
RESOLC
Primer
1. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l’organització de les proves que donen accés als cicles formatius de grau superior
de formació professional en el sistema educatiu, en segona convocatòria per a
l’any 2008.
2. Aquestes instruccions s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
L’Annex 2 especifica els continguts, l’estructura i la durada de les proves de
grau superior.
3. L’Annex 3 detalla el calendari de les actuacions corresponents a les proves de grau superior.
Segon
Convocar amb caràcter extraordinari les proves que donen accés a les
diverses agrupacions de cicles formatius de grau superior de formació professional en el sistema educatiu, en els termes que figuren a les instruccions que
s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
Tercer

Article 1
Persones que s’han d’inscriure per fer la prova d’accés als cicles de grau
superior
1. Es poden inscriure per fer la prova d’accés a un cicle formatiu de grau
superior, les persones que no tenen els requisits acadèmics que permeten accedir directament al cicle formatiu, però que compleixen alguna de les condicions
següents:
a) Tenir 19 anys o complir-los dins l’any natural 2008.
b) Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural 2008 i, abans del dia
en què s’ha de fer la prova, tenir el títol de tècnic en un cicle formatiu de grau
mitjà de la mateixa família professional que el cicle de grau superior al qual es
vol accedir o estar en condicions d’obtenir-lo. Aquest darrer cas suposa que
s’han superat tots els mòduls del cicle inclòs el de Formació en el centres de treball (vegeu article 4.2.a d’aquestes Instruccions). En el cas que se superi la
prova, s’ha d’indicar en el certificat que ho acrediti que només pot accedir als
cicles formatius de grau superior de la família professional que correspongui,
que ha de ser la mateixa que el cicle de grau mitjà que es va cursar.
2. Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a
cicles formatius de grau superior, tenguin o no qualificació numèrica, i les que
tenguin l’exempció de fer les dues parts de la prova es poden tornar a presentar
amb la finalitat de millorar-ne la qualificació.
Article 2
Termini d’inscripció a les proves
La inscripció a les proves d’accés de grau superior s’ha de fer de l’1 al 4
de setembre de 2008, ambdós inclosos.
Article 3
Lloc per inscriure’s per fer la prova d’accés als cicles de grau superior i
prova que s’hi fa
1. La inscripció a les proves de grau superior s’ha de fer, únicament, en
els centres que s’indiquen a continuació, els quals són els únics que poden fer
les proves d’accés als cicles de grau superior en aquesta convocatòria:
IES Juníper Serra (Palma): proves per accedir als cicles de les agrupacions
1 i 2.
IES Politècnic (Palma): proves per accedir als cicles de les agrupacions 3
i 4.
IES Francesc de Borja Moll (Palma): prova per accedir als cicles de l’agrupació 5.
IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença): prova per accedir als cicles de
l’agrupació 5.
IES Na Camel·la (Manacor): proves per accedir als cicles de les agrupacions 2 i 4.
IES Pau Casesnoves (Inca): proves per accedir als cicles de les agrupacions 1 i 3.
IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella): proves per accedir als cicles de
totes les agrupacions.
IES Isidor Macabich (Eivissa): proves per accedir als cicles de totes les
agrupacions.
2. La prova s’ha de fer en el mateix centre on s’ha fet la inscripció.
3. Quan una persona estigui interessada a presentar-se a una prova que es
fa en un centre situat en una illa diferent d’aquella on viu, pot presentar-ne la
sol·licitud i la documentació que hagi d’adjuntar-hi a l’IES autoritzat per fer les

