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* Criteris d’avaluació
S’avalua la comprensió del text proposat, l’adequació i la coherència de
les respostes a les preguntes realitzades i, en general, l’expressió i la correcció
ortogràfica i gramatical.
* Criteris de qualificació
Les qüestions sobre el text i la redacció en llengua catalana, es puntuen de
0 fins a 10 punts.
Les qüestions sobre el text i la redacció en llengua castellana, es puntuen
de 0 fins a 10 punts.
La puntuació final de la part sociocultural és la qualificació obtenguda de
fer la mitjana entre la puntuació de les qüestions sobre el text i la redacció en
llengua catalana, i la puntuació de les qüestions sobre el text i la redacció en
llengua castellana.
B) Part cientificotecnològica:
* Contingut
Consta de cinc exercicis, amb dues qüestions a cadascun, corresponents
bàsicament amb els continguts següents:
- Operacions matemàtiques
- Magnituds i la seva mesura
- Operacions amb el sistema mètric
- Proporcions i aplicacions
- Geometria, representació espacial
- Plantejament i resolució de problemes.
* Criteris d’avaluació
S’ha d’avaluar la capacitat d’interpretació del que es demana i l’ús d’estratègies de lògica matemàtica per arribar al resultat final. Així, s’avalua tant el
plantejament de la solució com el resultat obtingut.
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les instàncies i de la documentació que adjunten les
persones que sol·liciten una prova adaptada.

11

8 de setembre

Reclamacions contra aquestes llistes provisionals

9.1

8 i 9 de setembre

Publicació de la resposta de les reclamacions

9.2

10 de setembre

Llista definitiva de persones admeses

10

10 de setembre

Cada centre comunica a la DGFPAP el nombre de
persones inscrites.

11

10 de setembre

Publicació de la relació d’estris necessaris (si s’escau) 13

10 de setembre

Prova

11 de setembre

12

Correcció de la prova

12 i 15 de setembre

Llista provisional de persones aptes i de persones no
aptes

20

16 de setembre

Reclamacions contra la llista provisional

21.1

16 i 17 de setembre

Revisions de proves (si és necessari)

21.3

18 de setembre

Publicació de la llista definitiva de persones aptes
i de persones no aptes

22

19 de setembre

Lliurament dels certificats d’aptitud

23

Des del 19 de setembre

Tramesa de la còpia de les actes de les proves a la
DGFPAP

19

Màxim, 19 de setembre

Termini perquè les persones que no estiguin conformes
amb el resultat de la revisió que resolgui la Comissió
Avaluadora puguin presentar un recurs d’alçada davant
el director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent
21.5

* Criteris de qualificació
La prova es puntua de 0 fins a 10 punts. Cadascuna de les dues qüestions
de cada exercici té la puntuació màxima d’un punt.
4. Qualificació final de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
Perquè la qualificació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
sigui APTE, el resultat de fer la mitjana aritmètica entre la qualificació de la part
sociocultural i la qualificació de la part cientificotecnològica ha de ser igual o
superior a 5 punts. Per poder fer aquesta mitjana, és necessari obtenir una qualificació mínima de 4 punts a cadascuna de les parts, sociocultural i cientificotecnològica. Aquesta nota final amb dos decimals, quan es pugui calcular, queda
reflectida juntament amb la qualificació d’APTE o NO APTE.
5. Qualificació de les persones que han superat un programa de garantia
social o un programa d’inserció sociolaboral (ISLA)
Les qualificacions obtingudes pels alumnes que hagin superat un programa de garantia social o ISLA, es tenen en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb el que
estableix la disposició transitòria única de la Correcció d’errades a 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. 85, de 7 de juny).
6. Validesa de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és única per a l’accés a
qualsevol dels cicles formatius de grau mitjà. El certificat, que acredita haver-la
superat amb la qualificació d’APTE, és vàlid per accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà que s’imparteix a qualsevol centre educatiu de l’Estat
espanyol, de conformitat amb el que estableix l’article 28 del Reial decret
1538/2006, de 15 de desembre de 2006.
Annex 3
Calendari de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
Convocatòria extraordinària de setembre de 2008
Actuació

Art.

Dates

Inscripció per fer les proves

2

1 - 4 de setembre

Publicació de les llistes provisionals de persones
admeses i de persones excloses.

8

8 de setembre

Cada centre comunica a la DGFPAP la proposta de
la Comissió Avaluadora

16

8 de setembre

Cada centre tramet a la DGFPAP, per fax, les còpies de

Sol·licitud de plaça que resti vacant en els cicles de grau
mitjà
24

Un mes des de la
publicació de la llista
definitiva (fins al 19
d’octubre)

Fins al 3 d’octubre

—o—
Num. 12622
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 4 de juliol de
2008 per la qual es modifica la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura sobre l’establiment, modificació i pròrroga
dels concerts educatius per al curs 2008-09
Antecedents
1. Amb data de 23 de juny de 2008 (BOIB núm. 91, d’1 de juliol), la consellera d’Educació i Cultura ha dictat una Resolució sobre l’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs 2008-2009, de conformitat
amb el procediment previst a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de
14 de gener de 2008 (BOIB núm. 9, de 19 de gener de 2008), per la qual es regula el procediment relatiu a les sol·licituds d’establiment, modificació i pròrroga
dels concerts educatius per al curs acadèmic 2008-2009.
2. En aquesta Resolució s’ha advertit l’omissió de la indicació dels recursos procedents que es poden interposar contra aquesta, l’òrgan administratiu o
judicial davant el qual s’han d’interposar i el termini per interposar-los. Per això,
és necessari modificar la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 23
de juny de 2008 en el sentit d’introduir el corresponent peu de recurs amb el
contingut assenyalat en aquest paràgraf.
Fonaments de dret
1.L’article 58.2, 60.2, 89.3 i els preceptes que hi concorden de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
2. L’article 24.2 i els preceptes que hi concorden del Reial decret
2377/1985 de dia 18 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de normes
bàsiques sobre concerts educatius.
3.L’article 8.7 i els preceptes que hi concorden de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 14 de gener de 2008 (BOIB núm. 9, de 19 de gener
de 2008), per la qual es regula el procediment relatiu a les sol·licituds d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs acadèmic 20082009.
Per tot això, dict la següent
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Resolució
1.Modificar la Resolució de 23 de juny de 2008 sobre l’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs 2008-2009, en el sentit
d’introduir immediatament a continuació del punt quart de la part dispositiva de
la Resolució el següent text:
Interposició de recursos
D’acord amb el que estableixen els articles 53 i 57 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació
i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat
en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l’endemà que s’hagi publicat.
2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 4 de juliol de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 12340
Acord del Consell de Govern de dia 27 de juny de 2008, pel qual
es nomenen la presidenta i el vicepresident del Consell Escolar
Insular d’Eivissa
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera
d’Educació i Cultura en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2008, adopta entre
altres l’Acord següent:
‘Primer. Nomenar la senyora Francisca Planells Balançat i el senyor
Antoni Pomar Bofill presidenta i vicepresident del Consell Escolar Insular
d’Eivissa, respectivament.
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
notificar-lo al Consell Insular d’Eivissa.’
Palma, 27 de juny de 2008
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 12344
Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2008, pel qual es
nomenen el president i el vicepresident del Consell Escolar
Insular de Menorca

08-07-2008

‘Primer. Nomenar la senyora Coloma Alícia Ferrer Salas i el senyor Joan
Jaume Sastre presidenta i vicepresident del Consell Escolar Insular de Mallorca,
respectivament.
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
notificar-lo al Consell de Mallorca.’
Palma, 27 de juny de 2008
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 11438
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears per la qual s’aproven les llistes definitives d’aspirants
admesos i exclosos en el sistema de carrera professional del personal excedent.
Antecedents
El 3 de juliol de 2006 es va signar l’Acord de la Taula Sectorial de Sanitat
sobre el sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera professional del personal depenent del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat
mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2006 (BOIB
núm.189, de 30-12-2006), l’àmbit del qual d’aplicació ha estat modificat posteriorment mitjançant successius acords del Consell de Govern.
Mitjançant la Resolució del director gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears de 8 de maig de 2007 (BOIB n. 26, de 09-06-07) es va obrir un termini
extraordinari per a presentar sol·licituds de participació en el sistema de carrera
professional per al personal excedent.
Mitjançant la Resolució del Director Gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears de 8 de gener de 2008 (BOIB núm. 26, de 21-02-2008) es van aprovar
les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en el sistema de carrera
professional.
Una vegada finalitzat el termini per a presentar al·legacions o resoldre els
defectes benvolguts en les sol·licituds, fent ús de les competències delegades en
l’apartat 2.t) de la resolució de la Consellera d’Interior de 31 de març de 2008
(publicada en el B.O.I.B. n. 60 de 03-05-2008), dicto la següent
Resolució
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos en el sistema de carrera
professional, en la qual figuren el DNI, els cognoms, el nom, la titulació i el
nivell inicial adjudicat. Aquesta llista s’adjunta com annex I.
Aprovar la llista definitiva d’aspirants exclosos del sistema de carrera professional, en la qual figuren el DNI, els cognoms, el nom, la titulació i la causa
de l’exclusió. Aquesta llista s’adjunta com annex II.
Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la
pàgina web http://ib-salut.caib.es.
Interposició de recursos.

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera
d’Educació i Cultura en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2008, adopta entre
altres l’Acord següent:
‘Primer. Nomenar els senyors Amador Alzina Sans i Pere Alzina Seguí
president i vicepresident del Consell Escolar Insular de Menorca, respectivament.
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
notificar-lo al Consell Insular de Menorca.’

El Secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de dos mesos Contra
aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que la dicta en el termini d’un mes
a contar des de l’endemà d’haver rebut la notificació, 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, 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 el a contar des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la resolució,
d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

—o—

Palma, 28 de maig de 2008.

Palma, 27 de juny de 2008

Num. 12346
Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2008, pel qual es
nomenen la presidenta i el vicepresident del Consell Escolar
Insular de Mallorca
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera
d’Educació i Cultura en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2008, adopta entre
altres l’Acord següent:

El director general del Servei de Salut,
Josep M. Pomar Reynés
Per delegació de la Consellera d’Interior (BOIB. n. 60/2008).
(Vegeu-ne annexes a la versió en castellà)

—o—

