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lliure designació
F00040001 ADMINISTRADOR/A
No acredita el nivell de català requerit
F0114027A CAP DEL SERVEI DE COL·LECTIUS
No acredita el nivell de català requerit
F0114027A CAP DEL SERVEI DE COL·LECTIUS
No aporta el curriculum vitae tal com extableix la convocatòria per a llocs de
lliure designació
F01140267 CAP DEL SERVEI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
No acredita el nivell de català requerit
F01140267 CAP DEL SERVEI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
No aporta el curriculum vitae tal com extableix la convocatòria per a llocs de
lliure designació
F0114028A CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
No acredita el nivell de català requerit
F0114028A CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
No aporta el curriculum vitae tal com extableix la convocatòria per a llocs de
lliure designació
F01130312 CAP DE LA SECCIÓ I
No acredita el nivell de català requerit
F01130593 CAP DE LA SECCIÓ IV
No acredita el nivell de català requerit
F01130434 CAP DE LA SECCIÓ V
No acredita el nivell de català requerit
F01130526 CAP DE LA SECCIÓ XII
No acredita el nivell de català requerit
F01130615 CAP DE LA SECCIÓ V
No acredita el nivell de català requerit
F00840003 INSPECTOR/A DE CONSUM
No acredita el nivell de català requerit
F01130501 CAP DE LA SECCIÓ VII
No acredita el nivell de català requerit
F01130025 CAP DE LA SECCIÓ V
No acredita el nivell de català requerit
F01130494 CAP DE LA SECCIÓ I
No acredita el nivell de català requerit
F01130645 CAP DE LA SECCIÓ V
No acredita el nivell de català requerit
F01130005 CAP DE LA SECCIÓ VII
No acredita el nivell de català requerit
F01130191 CAP DE LA SECCIÓ XXVI
No acredita el nivell de català requerit
F01130407 CAP DE LA SECCIÓ V
No acredita el nivell de català requerit
F01130086 CAP DE LA SECCIÓ I
No acredita el nivell de català requerit
F01130208 CAP DE LA SECCIÓ II
No acredita el nivell de català requerit
F01130412 CAP DE LA SECCIÓ XII
No acredita el nivell de català requerit
F01130130 CAP DE LA SECCIÓ XVIII
No acredita el nivell de català requerit
F01130414 CAP DE LA SECCIÓ XIV
No acredita el nivell de català requerit
F01110848 CAP DEL NEGOCIAT XLI
No acredita el nivell de català requerit
F01110852 CAP DEL NEGOCIAT VIII
No acredita el nivell de català requerit
F01110182 CAP DEL NEGOCIAT II
No acredita el nivell de català requerit
F01110158 CAP DEL NEGOCIAT X
No acredita el nivell de català requerit
F01110141 CAP DEL NEGOCIAT XXVI
No acredita el nivell de català requerit
00363 VERGER CASASNOVAS, MARIA JESUS
Motius d’exclusió de la instància
Motius d’exclusió del lloc
F01140118 CAP DEL SERVEI DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES I S.G.R.
No acredita censor/a jurat/da de comptes
F01140196 CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
No acredita el requisit del lloc
00045 VERGER COLL, JOSEP
Motius d’exclusió de la instància
Motius d’exclusió del lloc
F0039000C XOFER/A
No aporta el curriculum vitae tal com extableix la convocatòria per a llocs de
lliure designació
00568 VIDAL PASCUAL, MARIA TERESA
Motius d’exclusió de la instància
Plaça no convocada
Motius d’exclusió del lloc
00306 VILLALONGA LOPEZ DE PRADO, MIGUEL
Motius d’exclusió de la instància
Motius d’exclusió del lloc
F01620066 LLOC BASE ORDENANÇA
No acredita el nivell de català requerit
F01330017 AJUDANT/A ORDENANÇA MAJOR
No acredita el nivell de català requerit
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F01330017 AJUDANT/A ORDENANÇA MAJOR
No aporta el curriculum vitae tal com extableix la convocatòria per a llocs de
lliure designació
F01330017 AJUDANT/A ORDENANÇA MAJOR
No acredita el requisit del lloc
00535 VIVO RUZAFA, ANTONIO
Motius d’exclusió de la instància
Plaça no convocada
Motius d’exclusió del lloc

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 14978
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de
2009 per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en
règim nocturn a les Illes Balears
El capítol IX del títol I de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, dedica una atenció especial a l’educació de les persones adultes amb l’objectiu que tots els ciutadans tenguin la possibilitat d’adquirir, completar o
ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i
professional, per això en l’article 69 encomana a les administracions educatives
l’adopció de mesures per oferir a totes les persones l’oportunitat d’accedir als
ensenyaments postobligatoris.
La Llei 4/2006 de 30 de març, d’educació i formació permanent de persones adultes a les Illes Balears estableix a l’article 17 que la conselleria competent en matèria d’educació realitzarà l’ordenació acadèmica i curricular dels
programes que condueixin a l’obtenció d’un títol acadèmic i a l’article 22 estableix que els programes que facilitin l’obtenció del títol de batxiller s’impartiran en centres específics i en centres ordinaris amb la prèvia autorització administrativa.
El Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el
currículum del batxillerat a les Illes Balears regula l’estructura del nou batxillerat i estableix en l’article 2.1 que aquest es pot cursar en règim ordinari, nocturn
o a distància. A més en l’article 7.5 preveu que l’alumnat de règim ordinari pot
cursar, en determinades circumstàncies, alguna matèria en un altre règim d’ensenyament.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009 sobre
l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat a les illes Balears és
d’aplicació en el que fa referència a les qualificacions i a altres aspectes concrets
als ensenyaments en règim nocturn.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 27 d’abril de 2009 sobre
el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears estableix l’ordenació de les
matèries de modalitat i de les matèries optatives.
Aquesta Ordre té per objecte adequar l’estructura del batxillerat establerta pel Decret 82/2008 a les característiques de l’alumnat que pot cursar aquests
ensenyaments en règim nocturn, règim que es caracteritza fonamentalment per
estar adreçat a les persones adultes i que té caràcter presencial.
Per tant, d’acord amb la disposició final primera de l’esmentat Decret
82/2008, a proposta de la Direcció General d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives, i amb l’informe previ del Consell Escolar de les Illes
Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre té per objecte la regulació dels ensenyaments de batxillerat en règim nocturn i és d’aplicació en els centres educatius autoritzats per
impartir aquest règim d’ensenyament.
Article 2
Autorització
1. La Conselleria d’Educació i Cultura pot autoritzar els centres específics
i centres ordinaris per impartir els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn
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quan les circumstàncies personals, socials o laborals d’un nombre suficient d’alumnat ho requereixin. És preceptiu l’informe favorable del Departament
d’Inspecció Educativa.
2. Els centres específics i els centres ordinaris poden sol·licitar la impartició d’aquests ensenyaments a través de la Direcció General de Planificació i
Centres.
Article 3
Condicions personals d’accés
Es poden incorporar a aquest règim d’ensenyaments les persones que
compleixin divuit anys l’any en què comenci el curs. A més de les persones
adultes, excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de
setze anys que tenguin un contracte laboral que no els permeti acudir als centres
educatius en règim ordinari o siguin esportistes d’alt nivell o alt rendiment.
Article 4
Condicions acadèmiques d’accés
Són les establertes a l’article 2 de l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 27 d’abril de 2009. També d’acord amb l’article 9.10 de la mencionada Ordre l’alumnat que cursa batxillerat en règim ordinari pot cursar una
matèria de la modalitat escollida en règim nocturn.
Article 5
Sol·licitud de plaça i matrícula
1. Els períodes per a la sol·licitud de plaça en la modalitat del batxillerat
nocturn venen marcats pel procediment d’admissió establert amb caràcter general per al batxillerat en règim ordinari.
2. La formalització de la matrícula s’ha d’efectuar en els mateixos terminis que els arbitrats per al règim ordinari, i s’ha de fer per bloc o per curs segons
el model establert en el centre.
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1. Els ensenyaments corresponents als dos cursos del batxillerat es poden
organitzar, d’acord amb un dels models següents:
a) Model A. S’estructura en tres blocs i cadascun es cursa en un any acadèmic. La distribució de matèries per blocs i l’horari setmanal dedicat a cada
matèria són els que s’indiquen en l’annex I. L’horari lectiu de l’alumnat, en
aquest model, s’ha de desenvolupar de dilluns a divendres, entre les desset i les
vint-i-dues trenta hores. Cada sessió ha de tenir una durada mínima de cinquanta-cinc minuts.
b) Model B. Les matèries de cada modalitat s’han d’impartir en dos cursos acadèmics. En aquest model l’estructuració i l’horari de les matèries es fa
d’acord amb la legislació vigent per al batxillerat de règim ordinari. En aquest
model organitzatiu, l’horari lectiu de l’alumnat s’ha de desenvolupar entre les
setze i les vint-i-tres hores, de dilluns a divendres. Cada sessió ha de tenir una
durada mínima de cinquanta-cinc minuts.
2. Cada grup d’alumnes ha de tenir un professor tutor o una professora
tutora. La sessió de tutoria setmanal ha de ser individualitzada per tal d’atendre
els factors personals i les diferents necessitats d’aquest alumnat i per ajudar-lo
a adquirir la maduresa necessària i l’orientació sobre les opcions acadèmiques i
professionals més adequades a les seves capacitats i interessos.
3. L’horari de l’alumnat del tercer bloc del model A, podrà contemplar una
sessió setmanal de reforç per a cada una de les matèries del segon bloc, objecte
d’examen en les proves d’accés a la universitat.
Article 8
Optativitat
L’ordenació i currículum de les matèries optatives són els que estableix
l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 27 d’abril de 2009.
Article 9
Avaluació i qualificació

3. La matrícula s’ha de formalitzar explícitament en una de les modalitats
del batxillerat. No obstant això, els alumnes que hagin cursat o estiguin cursant
els estudis professionals de música o dansa només s’han de matricular de les
matèries comunes. En aquest cas, han de presentar en el moment de la matrícula el títol de graduat en educació secundària obligatòria i un certificat que acrediti que estan matriculats en un centre oficial cursant estudis dels ensenyaments
professionals de música o dansa o bé que han finalitzat aquests ensenyaments.

1. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat és contínua i diferenciada segons les diverses matèries del currículum i es du a terme tenint en
compte els diferents elements del currículum.

4. L’alumnat no està sotmès a la limitació temporal de permanència establerta en el règim ordinari.

3. Les qualificacions i el càlcul de la nota mitjana del batxillerat s’han d’ajustar al que estableixen els articles 10 i 11 de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009.

5. L’alumnat en règim nocturn és considerat, a tots els efectes, alumnat
oficial del centre on està matriculat.
Article 6
Ordenació del currículum
1. És aplicable al batxillerat nocturn l’ordenació acadèmica establerta a
l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 27 d’abril de 2009 sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears. El currículum de les matèries
comunes i de les matèries de modalitat és el que s’estableix a l’Annex del Decret
82/2008, de 25 de juliol.
2. Els Projectes educatius dels centres autoritzats per impartir el batxillerat nocturn han d’establir orientacions metodològiques per a aquests ensenyaments, les quals han de respondre a les circumstàncies personals d’edat, experiència laboral i altres característiques de la majoria de l’alumnat.
3. Els departaments didàctics han de recollir en les seves programacions
les adaptacions necessàries per a la impartició d’aquests ensenyaments a persones adultes, juntament amb la metodologia i els criteris d’avaluació i qualificació apropiats.
4. Els centres han de recollir en el Projecte educatiu, per a l’alumnat que
ha superat totes les matèries una vegada finalitzat el procés d’avaluació final,
uns períodes de temps, per tal d’aprofundir en aquelles matèries objecte de les
proves d’accés a la Universitat.
Article 7
Organització dels ensenyaments

2. L’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix la
seva assistència regular a les classes i activitats programades per les diverses
matèries.

4. La prelació entre matèries es regeix per la normativa establerta en l’article 6.1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009
sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat del batxillerat. Prèviament a
l’avaluació i a la qualificació de les matèries de segon curs, s’han d’avaluar les
matèries no superades de primer curs. Quan en la convocatòria ordinària o
extraordinària no es pugui qualificar alguna matèria per estar condicionada a la
superació d’una altra del curs anterior, s’ha de recollir en els documents oficials
d’avaluació com a ‘pendent de primer’ (P1), segons correspongui.
5. En el cas del Model A, l’avaluació s’ha de realitzar sobre el conjunt de
matèries que constitueixen cada bloc.
6. En els documents d’avaluació dels alumnes s’hi ha d’incloure l’anotació ‘Règim nocturn’ i la referència a aquesta Ordre.
Article 10
Promoció i titulació
1. L’alumnat pot promocionar d’un bloc o d’un curs al següent, quan hagi
superat totes les matèries dels blocs o del curs precedents amb dues excepcions
com a màxim. L’alumnat en cap cas ha de tornar a cursar de nou les matèries
superades, excepte en els casos d’incompatibilitat amb les matèries del bloc
següent o del segon curs, condicionades per aquestes, que no poden ser objecte
d’avaluació mentre no siguin superades les matèries de primer curs o de l’anterior bloc que les condicionen.
2. A efectes d’obtenir el títol de batxiller l’alumnat ha de cursar les matèries comunes, tres matèries de modalitat de cadascun dels dos cursos, una matèria optativa a cada curs i, en el seu cas, els ensenyaments de religió. Almenys
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cinc de les matèries de modalitat han de ser de la modalitat escollida.
3. Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes
les matèries dels dos cursos de batxillerat.
Article 11
Mobilitat entre els diversos règims d’ensenyaments de batxillerat
1. L’alumnat pot incorporar-se als estudis dels diferents règims del batxillerat si s’ajusta a les condicions de promoció existents en el règim al qual s’incorpora. En l’expedient acadèmic s’estendrà diligència, signada pel secretari i
visada pel director, fent constar que l’alumne ha efectuat un canvi de règim
d’ensenyament d’acord amb el que es preveu en aquesta Ordre.
2. L’alumnat procedent dels estudis del batxillerat de règim diürn que s’incorpori al règim nocturn no té necessitat de matricular-se de nou d’aquelles
matèries ja superades i s’ha de matricular del bloc o curs que correspongui, de
manera que en cap cas superi el màxim de dues matèries no superades del curs
o dels blocs anteriors.
3. L’alumnat procedent del batxillerat de règim a distància que s’incorpori al règim nocturn conserva les qualificacions de les matèries superades, i s’ha
de matricular del bloc o curs que correspongui, de manera que en cap cas superi el màxim de dues matèries no superades del curs o dels blocs anteriors.
Article 12
Exempcions i convalidacions
1. D’acord amb l’article 4 de l’Ordre ministerial de 10 de juliol de 1995
(BOE núm. 168, de 15 de juliol), l’alumnat que tengui més de vint-i-cinc anys
o que els compleixi durant el curs escolar pot sol·licitar l’exempció de la matèria d’educació física davant el director o directora en el moment de formalitzar
la matrícula. La sol·licitud ha de quedar arxivada en l’expedient acadèmic i en
la qualificació d’aquesta matèria s’hi ha de fer constar la notació ‘exempció’
(X), i se n’ha d’estendre diligència als documents acadèmics corresponents fent
menció expressa a l’Ordre esmentada.
2. Les correspondències amb altres ensenyaments venen regulats per la
disposició addicional quarta del Decret 82/2008, de 25 de juliol.
3. Les sol·licituds de convalidacions han d’anar adreçades a la direcció del
centre acompanyades de la documentació corresponent. La sol·licitud i la seva
resolució, signada pel director o directora, han de quedar arxivades en l’expedient de l’alumne i en la qualificació de la matèria convalidada, s’hi ha de fer
constar la notació ‘convalidació’ (C) i se n’ha d’estendre diligència als documents acadèmics corresponents fent menció expressa a la norma que ho permet.
Disposició addicional
Centres autoritzats
Queden autoritzats a impartir els ensenyaments de batxillerat en règim
nocturn aquells centres que a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre estaven autoritzats per impartir-los.
Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de juliol
de 2005 la qual ordena i organitza els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn en centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final primera
Supletorietat
Tots aquells aspectes no recollits en aquesta Ordre són regulats, supletòriament, per les normes que, amb caràcter general, regeixen per als ensenyaments de batxillerat en el règim ordinari.
Disposició final segona
Autorització
S’autoritzen els directors generals de la Conselleria d’Educació i Cultura
perquè adoptin les mesures necessàries per aplicar el que disposa aquesta Ordre.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
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Oficial de les Illes Balears
Palma, 23 de juny de 2009.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

Annex 1
Assignació i distribució horària de matèries per blocs
Bloc I
Filosofia i ciutadania
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Una matèria de modalitat de 1r
Matèria optativa de 1r

3h
3h
3h
3h
4h
4h

Bloc II
Ciències per al mon contemporani
Educació física
Història de la filosofia
Llengua estrangera II
Religió/Activitat alternativa
Dues matèries de modalitat de 1r
Matèria optativa de 2n

2h
1h
3h
3h
1h
8h
4h

Bloc III
Història
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Tres matèries de modalitat de 2n

3h
3h
3h
12h

—o—
Num. 14983
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de
2009 per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en
règim a distància a les Illes Balears.
El capítol IX del títol I de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), dedica una atenció especial a l’educació de
les persones adultes amb l’objectiu que tots els ciutadans tenguin la possibilitat
d’adquirir, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional, per això en l’article 69 encomana a les
administracions educatives l’adopció de mesures per oferir a totes les persones
l’oportunitat d’accedir als ensenyaments postobligatoris. A més, especifica que
correspon a les administracions educatives organitzar l’oferta pública d’educació a distància amb la finalitat de donar una resposta adequada a la formació permanent de les persones adultes.
La Llei 4/2006 de 30 de març, d’educació i formació permanent de persones adultes a les Illes Balears estableix a l’article 17 que la conselleria competent en matèria d’educació realitzarà l’ordenació acadèmica i curricular dels
programes que condueixin a l’obtenció d’un títol acadèmic i a l’article 22 estableix que els programes que facilitin l’obtenció del títol de batxiller s’impartiran en centres específics i en centres ordinaris amb la prèvia autorització administrativa.
El Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el
currículum del batxillerat a les Illes Balears regula l’estructura del nou batxillerat i estableix en l’article 2.1 que aquest es pot cursar en règim ordinari, nocturn o a distància. A més en l’article 7.5 preveu que l’alumnat de règim ordinari pot cursar, en determinades circumstàncies, alguna matèria en un altre règim
d’ensenyament.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009 sobre
l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat a les illes Balears és
d’aplicació en el que fa referència a les qualificacions i a altres aspectes concrets
als ensenyaments en règim a distància.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 27 d’abril de 2009 sobre
el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears estableix l’ordenació de les
matèries de modalitat i de les matèries optatives.
Aquesta Ordre té per objecte adequar l’estructura del batxillerat establer-

