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(1) Indicau el nom del personal tècnic contractat. S’ha d’omplir un model de justificació de despeses per cada contracte del Programa
(2) Data d’incorporació del personal tècnic al centre de treball
(3) 1 de gener de l’any corresponent, si escau, data d’incorporació del personal tècnic si es va produir amb posterioritat
(4) Anualitat a la qual correspon el període (primera, segona, tercera)
(5) Nòmina, TC de la Seguretat Social, etc..

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 15873
Ordre de 19 d’agost de 2008 per la qual es regulen les proves d’accés per a accedir als ensenyaments esportius del sistema educatiu i se’n regula
l’organització.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE número 106, de 4 de maig), estableix a l’article 64 les condicions per accedir als ensenyaments
esportius sense tenir els requisits acadèmics d’accés directe.
El Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuraven com a ensenyaments de règim especial, els conduents a l’obtenció de titulacions de
tècnics esportius i s’aprovaven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments comuns, establia, a l’article 9, l’accés als graus mitjans i superior per mitjà d’una prova de maduresa, en el cas de no complir els requisits acadèmics fixats en l’article 8.
El RD esmentat va ser derogat en part pel Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de
règim especial, i estableix a l’article 31 les condicions d’accés sense els títols de graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, i a l’article 33 estableix
l’accés dels esportistes d’alt rendiment als ensenyaments esportius.
Aquest Reial Decret 1363/2007, a la seva disposició transitòria tercera, estableix la vigència de les normes de desenvolupament dels ensenyaments esportius
establerts en el Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre.
Mentre el Ministeri d’Educació i Ciència no reguli el que està establert en la disposició transitòria primera del RD 1363/2007, de 24 d’octubre, continuarà
vigent l’Ordre ECD/3310/2002, de 16 de desembre, excepte en els aspectes que es detallen a la disposició transitòria tercera del RD 1363/2007.
Per tot això, i d’acord amb la normativa esmentada, dicto la següent
ORDRE
CAPÍTOL I
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre
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La present Ordre regula les proves d’accés per als candidats, sense requisits acadèmics d’accés directe, a les formacions esportives de nivell I i nivell III
a què es refereix l’OM 3310/2002 i als ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions de tècnics esportius i tècnics esportius
superiors.
CAPÍTOL II
Objectius, continguts i destinataris de les proves
Article 2
Objectius de la prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnics
esportius o a les formacions esportives de nivell I
1. La prova d’accés tindrà per finalitat verificar si els aspirants posseeixen
els coneixements i habilitats suficients en relació amb els objectius de
l’Educació Secundària Obligatòria.
2. Aquesta prova no té validesa a efectes de convalidació, d’homologació
o d’habilitació professional de cap títol acadèmic.
Article 3
Objectius de la prova d’accés als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell III
1. La prova d’accés tindrà per finalitat acreditar si els aspirants posseeixen la maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat; tant des
d’un punt de vista intel·lectual, acreditada mitjançant el domini de les capacitats
lingüístiques; com d’un punt de vista de raonament i de coneixements fonamentals
2. Aquesta prova no té validesa a efectes de convalidació, d’homologació
o d’habilitació professional de cap títol acadèmic.
Article 4
Continguts de la prova d’accés
1. El contingut de la prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà o nivell
I s’estableix a l’Annex 1 d’aquesta Ordre.
2. El contingut de la prova d’accés als ensenyaments de grau superior o
nivell III s’estableix a l’Annex 2 d’aquesta Ordre.
Article 5
Elaboració de les proves
La competència en formació d’aquests ensenyaments és de la Direcció
General, competent en matèria de formació esportiva, qui coordinarà l’elaboració de les proves d’accés i les tramitarà a les comissions avaluadores.
Article 6
Persones que s’han d’inscriure per fer la prova d’accés per a accedir als
ensenyaments de grau mitjà o nivell I
S’hi han d’inscriure les persones que no compleixen els requisits acadèmics que permeten accedir directament als ensenyaments, però que compleixen
la condició de tenir 17 anys o complir-los dins l’any natural de realització de la
prova de maduresa.
Article 7
Persones que s’han d’inscriure per fer la prova d’accés per a accedir als
ensenyaments de grau superior o nivell III
S’hi han d’inscriure les persones que no compleixen els requisits acadèmics que permeten accedir directament als ensenyaments, però que compleixen
alguna de les condicions següents:
a) Tenir 19 anys o complir-los dins l’any natural de realització de la prova
de maduresa als ensenyaments de grau superior i estar en possessió del títol de
tècnic esportiu o nivell II en la corresponent modalitat o especialitat esportiva.
b) Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de realització de la prova
de maduresa als ensenyaments de grau superior, a part del títol anterior, un títol
de tècnic relacionat amb el que es vol accedir.
CAPÍTOL III
Situacions que eximeixen de tota o d’una part de la prova d’accés
Article 8
Sol·licitud d’exempció de l’avaluació de la part de la prova relativa a la
llengua i literatura catalanes
1. Les persones que puguin demanar l’exempció de l’avaluació de la llen-
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gua i literatura catalanes de la forma que es determina a la normativa vigent,
l’han de tenir abans que es faci la prova i, si no l’han aportada durant el període d’inscripció, l’hauran de lliurar als membres de la Comissió Avaluadora el
mateix dia de la prova.
2. La normativa vigent a què fa referència el punt 1 d’aquest article és
l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 29 d’abril de 1998, de
regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes.
Article 9
Exempció de la prova d’accés per accedir als ensenyaments de grau mitjà
o nivell I
1. Estaran exemptes les persones que acreditin haver superat la prova
d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
2. Les persones que acreditin haver superat la prova d’accés en convocatòries anteriors.
3. Les persones que acreditin haver superat la prova d’accés a la
Universitat per a majors de vint-i-cinc anys.
4. Les persones que tinguin un certificat que acredita que han superat una
prova d’accés al grau mitjà o al grau superior dels ensenyaments d’Arts plàstiques i disseny.
5. Les persones que acreditin haver superat una prova d’accés als Estudis
superiors de disseny.
Article 10
Exempció de la prova de llengua catalana en la part sociocultural de la
prova d’accés de grau mitjà o nivell I
La direcció dels centres educatius que fan proves d’accés ha de reconèixer que estan exemptes de fer la part de llengua catalana totes les persones que
presentin el certificat B de català, o un nivell superior, de coneixements de llengua general expedit per la Direcció General de Política Lingüística d’acord amb
el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Article 11
Exempció de la prova d’accés per accedir als ensenyaments de grau superior o nivell III
1. Estaran exemptes les persones que acreditin haver superat la prova
d’accés a cicles formatius de grau superior
2. Les persones que acreditin haver superat la prova d’accés a la
Universitat per a majors de vint-i-cinc anys.
3. Les persones que acreditin haver superat la prova d’accés en convocatòries anteriors.
4. Persones que han superat la prova d’accés a un cicle formatiu de grau
superior d’Arts plàstiques i disseny.
5. Persones que han superat la prova d’accés a Mòduls professionals del
nivell 3 (MP3).
Article 12
Exempció de la prova de llengua catalana de la prova d’accés de grau
superior o nivell III
La direcció dels centres educatius que fan proves d’accés ha de reconèixer que estan exemptes de fer la part de llengua catalana totes les persones que
presentin el certificat C de català, o un nivell superior, de coneixements de llengua general expedit per la Direcció General de Política Lingüística d’acord amb
el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
CAPÍTOL IV
Convocatòria de les proves
Article 13
Convocatòria
1. La Direcció General competent en matèria de formació esportiva ha de
convocar, almanco una vegada a l’any, les proves d’accés, tant per a accedir als
ensenyaments de grau mitjà de tècnics esportius o formacions esportives de
nivell I, com per a accedir als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o formacions esportives de nivell III, que s’imparteixen a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per mitjà d’una resolució de la Direcció General
competent.
2. Es realitzaran, en la mateixa data i hora, en els Instituts d’Educació
Secundària que es determini per mitjà de la resolució a què es refereix l’apartat
anterior.
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3. A la convocatòria de les proves d’accés s’indicarà el període d’inscripció.
4. La convocatòria s’ha de fer pública i es donarà a conèixer, per a informació dels interessats, per totes les federacions esportives de les Illes Balears.
5. La inscripció per a la prova d’accés es formalitzarà, únicament, en els
centres que es determinin a la resolució anual de convocatòria d’aquestes proves.
La Direcció General competent en matèria de formació esportiva en el sistema educatiu ha de determinar en la resolució anual de convocatòria de les proves d’accés, la documentació necessària per formalitzar la inscripció que han
d’aportar les persones interessades en realitzar la prova d’accés.
Article 14
Admissió per fer les proves
Cada centre educatiu ha de comprovar, amb la documentació rebuda, que
les persones que sol·liciten fer la prova tenen l’edat requerida o compleixen les
condicions que permeten fer-la.
Article 15
Llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses per fer la
prova d’accés als dos nivells
1. Les llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses per
fer la prova a qualsevol dels nivells s’han de publicar en el tauler d’anuncis del
centre educatiu on s’ha presentat la sol·licitud en la data establerta en la convocatòria anual.
2. A les llistes provisionals s’han de fer constar totes les exempcions, concedides o sol·licitades i pendents de resolució.
3. Contra les llistes provisionals de persones admeses o excloses es podrà
presentar reclamació, davant el director del centre educatiu on s’ha presentat la
sol·licitud, en els terminis que s’estableixin a la convocatòria anual.
Article 16
Llistes definitives de persones admeses per fer la prova d’accés dels diferents nivells
1. Cada centre educatiu que fa les proves ha de publicar les llistes definitives de persones admeses per fer les proves d’accés dels diferents nivells. Dins
el termini establert en la convocatòria de les proves, els centres comunicaran a
la Direcció General competent el nombre total de persones inscrites per fer cada
una de les proves.
2. A aquestes llistes definitives s’ha de fer constar cadascuna de les
exempcions de fer alguna de les parts de la prova, o en el seu cas de l’exempció
total que pugui obtenir cada persona interessada.
Contra les llistes definitives es pot presentar recurs d’alçada davant la
Direcció General competent, en el termini d’un mes, comptador des del dia de
la publicació.
CAPÍTOL V
Realització de les proves
Article 17
Lloc, dates i horari de realització de les proves d’accés dels diferents
nivells
1. La prova que permet l’accés als ensenyaments esportius de grau mitjà
i superior i a les formacions de nivell I i nivell III, s’ha de fer, únicament, en els
centres indicats en la resolució de convocatòria de les proves.
2. Les dates, els horaris de realització de les esmentades proves i l’ordre
del desenvolupament de les mateixes, s’establirà en la resolució de convocatòria de les proves d’accés.
CAPÍTOL VI
Avaluació de les proves
Article 18
Comissió Avaluadora de la prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà
de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell I
1. Cada Comissió Avaluadora de les proves d’accés ha d’estar formada
pels membres següents:
a) Un president o una presidenta, que podrà ser membre del departament
d’inspecció o un director o una directora d’un centre educatiu, preferentment el
del mateix centre.
b) Quatre vocals del cos de professors d’ensenyament secundari i dels
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departaments didàctics relacionats amb les matèries de les proves. El vocal de
menor edat ha d’actuar com a secretari.
c) Seran nomenats per la respectiva Direcció General competent en aquesta matèria. El centre informarà de la Comissió Avaluadora.
2. La direcció del centre, a petició de la Comissió Avaluadora, pot designar el professorat necessari perquè col·labori en la correcció de les proves.
Article 19
Comissió Avaluadora de la prova d’accés als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell III
1. Cada Comissió Avaluadora de les proves d’accés ha d’estar formada
pels membres següents:
a) Un president o una presidenta, que podrà ser membre del departament
d’inspecció o un director o una directora d’un centre educatiu, preferentment el
del mateix centre.
b) Quatre vocals del cos de professors d’ensenyament secundari i dels
departaments didàctics relacionats amb les matèries de les proves. El vocal de
menor edat ha d’actuar com a secretari.
c) Seran nomenats per la respectiva Direcció General competent en aquesta matèria.
2. La Direcció General competent en aquesta matèria pot nomenar els
assessors que estimi necessaris perquè ajudin a la Comissió en el desenvolupament de les seves tasques ; que també formaran part de la Comissió Avaluadora.
3. La direcció del centre, a petició de la Comissió Avaluadora, pot designar el professorat necessari perquè col·labori en la correcció de les proves.
Article 20
Correcció i qualificació de les proves
Un cop acabades les proves, cada Comissió Avaluadora ha de corregir
cadascun dels exercicis que conformen la prova i fer la nota mitjana de conformitat amb els criteris d’avaluació i qualificació que figuren als annexos 1 i 2 i,
segons el resultat obtingut, ha de qualificar cada aspirant en els termes d’APTE
o NO APTE. La nota final de la prova es calcularà sempre que s’obtingui
almenys una puntuació de 4 en cada una de les parts i serà la mitjana aritmètica
d’aquestes, expressada amb dos decimals, essent positiva la qualificació de 5
punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, quedarà reflectida
juntament amb la qualificació d’APTE i NO APTE.
Article 21
Acta d’avaluació
1. Cada Comissió Avaluadora ha d’aixecar una acta d’avaluació del resultat de la prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnics esportius o a
les formacions esportives de nivell I, i una acta d’avaluació de la prova d’accés
als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell III.
2. En les actes de les proves d’accés als ensenyaments de grau mitjà de
tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell I, i per als ensenyaments
de grau superior de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell III,
ha de figurar la qualificació final de la prova en termes d’APTE amb la nota
final o de NO APTE, amb la nota final en cas que es pugui calcular.
3. Les actes originals i els exercicis de les proves s’han d’arxivar al mateix
centre on s’han realitzat les proves.
4. S’ha de trametre una còpia acarada de les actes a la Direcció General
competent en matèria de formació esportiva.
Article 22
Estadístiques
Cada Comissió Avaluadora ha d’emplenar les dades estadístiques que es
sol·liciten a les actes d’avaluació de les proves d’accés, per tal de tenir les dades
dels resultats de les proves de la convocatòria.
Article 23
Instruccions complementàries i documentació addicional
La Direcció General competent en matèria de formació esportiva pot establir instruccions complementàries i documentació addicional per facilitar la
tasca de les comissions avaluadores.
CAPÍTOL VII
Resultats de les proves
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Article 24
Llistes provisionals de persones aptes a les proves d’accés
1. Cada centre educatiu, on es fa la prova d’accés dels diferents nivells, ha
de publicar la llista provisional de persones que han resultat aptes o no aptes a
aquesta prova.
2. Contra les llistes provisionals, és possible presentar reclamacions
davant la Comissió Avaluadora.
3. Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió
que resolgui la Comissió Avaluadora poden presentar un recurs d’alçada davant
la Direcció General competent en matèria de formació esportiva en el termini
d’un mes des de la publicació de les llistes definitives.
Article 25
Llistes definitives de persones aptes
Les llistes definitives de persones aptes a la prova d’accés s’han de publicar en el tauler d’anuncis del centre que ha fet la prova.
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ANNEX 1
Prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnics esportius o a les
formacions esportives de nivell I
1. Contingut de la prova
El contingut de la prova té com a referència els objectius generals de les
àrees de l’educació secundària obligatòria, i valora els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments de grau mitjà de
tècnics esportius o les formacions esportives de nivell I.
2. Estructura de la prova
Els continguts de la prova s’agrupen en dues parts:
a) Part sociocultural
b) Part cientificotecnològica
3. Durada de la prova

Article 26
Contingut i efectes dels certificats d’haver superat la prova d’accés
1. En el certificat d’haver superat la prova d’accés per a l’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnics esportius o a les formacions esportives de
nivell I, s’hi ha de fer constar que permet cursar qualsevol cicle de grau mitjà.
2. En el certificat d’haver superat la prova d’accés per a l’accés als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o a les formacions esportives de
nivell III, s’hi ha de fer constar que permet l’exempció de la part comuna de les
proves d’accés de qualsevol cicle formatiu de grau superior.
3. No és possible estendre un certificat que acrediti haver superat únicament una part de la prova.
4. La superació de les proves d’accés tan sols faculta, a la persona que no
té la titulació exigida, a sol·licitar l’admissió als ensenyaments esportius en
qüestió pel torn d’accés mitjançant prova, i si és admesa, a realitzar la matriculació als ensenyaments. Per tant, no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de l’educació secundària ni de cap matèria de batxillerat.
5. La superació de la prova d’accés no significa, per si mateixa, que es
garanteixi obtenir una plaça escolar pel torn d’accés mitjançant prova.
6. Els certificats d’haver superat la prova d’accés dels diferents nivells
tenen validesa permanent per a tot l’Estat espanyol, de conformitat amb el que
estableix l’article 32 del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre.
Article 27
Sol·licitud de plaça en cicles formatius
Les persones que tinguin la documentació que permet demanar una plaça
pel torn d’accés mitjançant prova d’accés la podran sol·licitar, de conformitat
amb la normativa d’admissió regulada en l’article 34 del RD 1363/2007, de 24
d’octubre, en els cicles formatius.
Disposició addicional única
La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
pot convocar una prova singular d’accés per a un nivell concret en les situacions
que estimi convenient i regularà les condicions per al desenvolupament d’aquesta prova.
Disposició final primera
S’autoritza l’òrgan competent en matèria de formació professional i aprenentatge permanent en el sistema educatiu perquè dicti les instruccions necessàries per al desplegament i aplicació d’aquesta Ordre.
Disposició final segona
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB)

Palma, 19 d’agost de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

Dues hores per a la part sociocultural
Dues hores per a la part cientificotecnològica
A) Part sociocultural
A1. Contingut
Constarà de dos textos, un en català i un castellà. Sobre cada text hi haurà
les qüestions següents:
a) Resum del text
b) Explicació del significat de paraules, expressions i idees del text
c) Redacció amb una extensió d’unes 125 paraules, sobre un tema escollit
entre dos proposats
A2. Criteris d’avaluació
S’avaluarà 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.
A3. Criteris de qualificació
Les qüestions sobre el text de català i la redacció en català, es puntuen de
0 fins a 10 punts.
Les qüestions sobre el text de castellà i la redacció en castellà, es puntuen
de 0 fins a 10 punts.
La puntuació final de la part sociocultural serà la qualificació obtinguda
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 cientificotècnica
B1. Contingut
Constarà de cinc exercicis, amb dues qüestions a cadascun;
a) Operacions matemàtiques
b) Magnituds i la seva mesura
c) Operacions amb el sistema mètric
d) Proporcions i aplicacions
e) Geometria, representació espacial
f) Plantejament i resolució de problemes
B2. Criteris d’avaluació
S’avaluarà sempre en referència als objectius, continguts d’avaluació del
currículum vigent de l’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears.
S’avaluarà la capacitat d’interpretació del que es demana i l’ús d’estratègies de lògica matemàtica per arribar al resultat final.
B3. Criteris de qualificació
La prova es puntuarà de 0 fins a 10 punts.
4. Qualificació final de la prova d’accés per a l’accés als ensenyaments de
grau mitjà de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell I
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5. Criteris de qualificació
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 en cadascuna de les parts, sociocultural i cientificotecnològica. Aquesta nota final amb dos decimals, quan es pugui calcular, quedarà reflectida juntament amb la qualificació d’APTE i NO APTE.
5. Validesa de la prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnics
esportius o a les formacions esportives de nivell I
El certificat que acredita haver superat la prova d’accés amb la nota i 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 32 del RD 1363/2007, de 24 d’octubre.

Les qüestions sobre el text de català i la redacció en català, es puntuen de
0 fins a 10 punts.
Les qüestions sobre el text de castellà i la redacció en castellà, es puntuen
de 0 fins a 10 punts.
Les qüestions sobre el text en idioma estranger i la redacció en aquell idioma, es puntuen de 0 fins a 10 punts.
La puntuació final serà la qualificació obtinguda de fer la mitjana entre la
puntuació de les qüestions sobre el text i la redacció en llengua catalana, la puntuació de les qüestions sobre el text i la redacció en llengua castellana i la puntuació de les qüestions sobre el text i la redacció en la llengua estrangera.
Per poder fer aquesta mitjana s’ha de treure, com a mínim, un 3 a cada una
de les matèries.

—o—
ANNEX 2
Prova d’accés als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o a
les formacions esportives de nivell III
1. Objectiu de la prova
Té per objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del batxillerat. Aquesta prova tindrà com a referència els continguts de les
matèries comunes que es determinen en el currículum del Batxillerat a la Illes
Balears.
2. Estructura de la prova
Els continguts de la prova s’agrupen en una sola part.
3. Durada de la prova
Tres hores
A) Contingut de la prova
Consta de tres textos; un en català, un en castellà i un altre en una de les
llengües estrangeres següents: anglès, francès o alemany.
A.1 Sobre els textos en català i en castellà hi haurà les qüestions
següents:
a) Comentari del text
a.1 Resum del text
a.2 Explicació del significat de paraules, frases o idees a partir del text
b) Redacció sobre un tema a escollir entre els dos proposats a la prova
amb una extensió d’unes 150 paraules
A.2 Sobre els textos en anglès, francès o alemany hi haurà les qüestions
següents:
a) Comentari del text
a.1 Qüestions de comprensió
a.2 Vocabulari
a.3 Transformacions gramaticals
b) Redacció sobre un tema proposat o relacionat amb el text amb una
extensió d’unes 100 paraules
4. Criteris d’avaluació
Respecte els textos i les qüestions en castellà i català:
S’avaluarà 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.
Respecte el text i les qüestions en llengua estrangera:
S’avaluarà 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.

Num. 15426
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de juny de
2008, per la qual s’aprova i es fa públic el llistat de centres que
han estat seleccionats i autoritzats per implantar seccions europees per al curs 2008-09
Per resolució de dia 3 de març de 2008 (BOIB núm. 34 de 8 de març) es
va convocar la participació al programa de seccions europees en els centres
educatius de les Illes Balears, sostinguts amb fons públics, per al curs 2008-09.
Un cop realitzada l’avaluació de les sol·licituds presentades per part de la
Comissió de selecció prevista a l’apartat 9 de la normativa esmentada i atesa la
proposta de resolució de la directora general d’ Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives, tal i com preveu l’apartat 12 sobre la resolució de la convocatòria,
RESOLC
Primer. Aprovar i fer pública la llista de centres que han estat seleccionats
per implantar seccions europees (annex I) i autoritzar-los per implantar els
ensenyaments sol·licitats sempre que es compleixi si escau, el requeriment de
formació del professorat establert a l’apartat 7.3 de la convocatòria.
Segon. Aprovar i fer pública la llista de centres que no han estat seleccionats amb expressió dels motius de la denegació. (Annex II)
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 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 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, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
La Consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 19 de juny de 2008
Annex I
Seccions Europees aprovades per al curs 2008/09 convocades per Resolució
de la consellera d’Educació i Cultura de les Illes Balears, de dia 3 de març de
2008 (BOIB núm. 34 de 8 de març)
Centro
CP Can Coix. Sant Antoni de Portmany
CP El Pilar. Formentera
CP Es Vedrà. San Josep de Sa Talaia
CP Francesc d’Albranca. Es Migjorn Gran
CP L’Urgell. San Josep de Sa Talaia
CP Marian Aguiló. Palma
CP Mestre Guillem Galmés. Sant Llorenç
des Cardassar

Código
7004680
7001174
7004795
7002531
7004771
7003821

Idioma
Anglès
Anglès
Anglès
Anglès
Anglès
Anglès

Etapa
Primària
Primària
Primària
Primària
Primària
Primària

7005003

Anglès

Primària

