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malitzar els dies que s’indiquen a continuació:
Per a la prova ordinària del mes de maig, del 27 d’abril al 8 de maig
de 2009, ambdós inclosos.
Per a la prova extraordinària del mes de novembre, del 19 al 30 d’octubre de 2009, ambdós inclosos.
2. La inscripció s’ha de presentar en els centres autoritzats que figuren
en l’article 2 d’aquestes instruccions.
Article 6
Data i horari de celebració de la prova
1. Els dies de la realització de la prova són els que s’indiquen a continuació:
La prova ordinària s’ha de fer el dia 29 de maig de 2009.
La prova extraordinària s’ha de fer el dia 20 de novembre de 2009.
2. Les proves s’han de realitzar en sessions de matí i horabaixa:
La sessió del matí s’ha d’iniciar a les 9.30 hores i s’ha de finalitzar
a les 14.00 hores, amb la distribució horària següent:
a) De 9.30 a 11.30 h: prova de l’àmbit cientificotecnològic
b) De 12.00 a 14.00 h: prova de l’àmbit social
A la sessió d’horabaixa, que ha de començar a les 17.00 h i ha de
finalitzar a les 19.00 h, s’ha de fer la prova escrita corresponent a l’àmbit de
comunicació. Els aspirants no poden dur diccionaris ni material de recolzament
per fer la prova.
L’idioma estranger corresponent a aquesta convocatòria és l’anglès.
3. Durant el desenvolupament d’aquesta prova escrita, s’ha de comunicar als aspirants el dia que s’ha de publicar al tauler d’anuncis del centre una
llista amb els qui hagin superat la part escrita de les proves de llengua catalana
i literatura i de llengua castellana i literatura, en la qual s’ha d’assenyalar el dia
i l’hora en què han de comparèixer a fer la part de la prova corresponent a coneixements orals.
Article 7
Composició dels tribunals de la prova
La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
ha de nomenar els membres dels tribunals. La composició ha de ser la d’un president i quatre vocals, el vocal de menor edat ha d’actuar com a secretari.
Article 8
Criteris d’avaluació i qualificació de la prova
1. Per aprovar la prova cal tenir superats cadascun dels àmbits que la
conformen. La qualificació final de la prova s’obté mitjançant el càlcul de la
mitjana aritmètica de totes les parts d’aquesta. La qualificació obtinguda en els
estudis que donen lloc a l’exempció d’alguna de les parts de la prova és la que
ha de constar com a qualificació de l’àmbit de coneixement de la prova que
resulta exempt, i s’ha de tenir en compte per al càlcul de la qualificació final de
la prova.
2. A les proves s’han de valorar les capacitats i les competències bàsiques expressades en els objectius generals propis de la formació bàsica de persones adultes. Els resultats de l’avaluació han d’anar acompanyats d’una qualificació numèrica, sense emprar decimals, i s’han d’aplicar les correspondències
següents:
Insuficient (I): 1, 2, 3, 4
Suficient (S): 5
Bé (B): 6
Notable (N): 7, 8
Excel·lent (E): 9, 10
Per als alumnes que no s’hagin presentat hi ha de figurar: NP
3. Els aspirants que tenguin aprovats els tres àmbits de coneixement
han de ser proposats per a l’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria i se’ls ha d’expedir una certificació.
4. Els aspirants que no obtinguin el graduat en educació secundària
obligatòria, però que superin algun àmbit de coneixement, han de rebre una certificació que ho acrediti. Les qualificacions positives obtingudes són vàlides per
a posteriors convocatòries o per seguir l’educació secundària per a persones
adultes en un dels centres autoritzats per la Conselleria d’Educació i Cultura.
Palma, 21 d’abril de 2009
El director general
Miquel Mestre Morey
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Num. 9193
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 23 d’abril
de 2009 per la qual es modifica la Resolució de 5 de març de
2009 per la qual es convoca la realització del Curs de formació
per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d’educació infantil al primer cicle d’educació infantil
Mitjançant la Resolució de 5 de març de 2009 (BOIB núm. 35, de 10 de

25

març), la consellera d’Educació i Cultura ha convocat la realització del Curs de
formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d’educació
infantil al primer cicle d’educació infantil.
Al llarg del procés d’inscripció, s’ha advertit que a Mallorca es poden oferir més places perquè s’ha ampliat el grup. Per aquest motiu, es considera necessari procedir a l’ampliació de certs terminis relatius a diversos tràmits de la convocatòria. En concret, cal modificar el termini de presentació de les sol·licituds
d’inscripció al curs, així com els terminis de selecció dels aspirants per part de
la comissió de seguiment, de publicació de les llistes provisional i definitiva
d’admesos al curs, de formulació d’al·legacions i del període de matrícula.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar la Resolució de 5 de març de 2009 per la qual es convoca la
realització del curs de formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a
mestres d’educació infantil al primer cicle d’educació infantil, en la forma i amb
l’abast que s’indiquen a continuació.
Es substitueix la redacció del punt 3.4 de l’annex II de la Resolució de 28
de febrer de 2008, en els següents termes:
‘3.4 El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció serà de dia 27
d’abril fins al 28 d’abril de 2009’.
Es substitueix la redacció del punt 4.1, primer paràgraf, de l’annex II de
la Resolució de 5 de març de 2009, en els següents termes:
‘4.1 Dia 29 d’abril la comissió de seguiment efectuarà la selecció dels
aspirants per ocupar les places i desestimarà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits de conformitat amb l’establert als punts anteriors’.
Es substitueix la redacció del punt 4.2 de l’annex II de la Resolució de 5
de març de 2009, en els següents termes:
‘4.2 Dia 30 d’abril es farà pública la llista provisional d’aspirants admesos al curs.
Els interessats tenen un termini de quatre dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional per presentar les al·legacions que es
considerin adients, mitjançant escrit adreçat al director de l’ICE.
El 5 de maig es publicaran les llistes definitives’
Es substitueix la redacció del punt 4.3 de l’annex II de la Resolució de 5
de març de 2009, en els següents termes:
‘4.3 El període de matrícula per als aspirants admesos serà de dia 6 al 7
de maig, ambdós inclosos. La matrícula té un cost de 250€ que es pagaran
seguint les instruccions que estableixi l’ICE a tal efecte’.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la
qual tindrà efectes a partir de la seva publicació.
Palma, 23 d’abril de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 8880
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 14 d’abril de 2009 per la qual es convoca un procediment per a la integració voluntària del col·lectiu de metges lliures autoritzats del Servei de Salut de les Illes Balears en la condició de personal estatutari fix d’aquesta entitat
Antecedents
1. Els metges lliures autoritzats del Sistema Nacional de Salut presten
servei als equips d’atenció primària d’acord amb els articles 7 i 64.2 del Decret
3160/1966, de 23 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut jurídic del personal
mèdic de la Seguretat Social (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 1966).
2. Mitjançant la Resolució de la Secretaria General d’Assistència
Sanitària de 26 d’octubre de 1989 es varen declarar ‘per extingir’ les autoritzacions previstes en l’article 64.3 de l’Estatut jurídic del personal mèdic.
3. Els metges lliures autoritzats que prestaven servei en els equips d’atenció primària de les Illes Balears varen ser traspassats a aquesta comunitat
autònoma mitjançant el Reial decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i dels serveis

