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d. Les indemnitzacions, les donacions i els llegats de qualsevol ordre que
li siguin atribuïts i que siguin acceptats pel Ple.
e. Els imports recaptats per la prestació de serveis, ja siguin de creació
pròpia, a conseqüència de delegació o convinguts o concertats amb entitats
públiques o privades.
f. Els provinents de les exaccions i dels beneficis fiscals que s’estableixin.
g. Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions
legals i els preceptes estatutaris.
Les conselleries competents en matèria d’agricultura i pesca i en matèria
d’hisenda han de regular, mitjançant una ordre conjunta, els principis bàsics i el
sistema de comptabilitat aplicable al Consell Regulador de la Indicació
Geogràfica Protegida ‘Ensaïmada de Mallorca’, d’acord amb la normativa
vigent.
Article 15
Patrimoni
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del màster universitari oficial de Formació del Professorat. Aquest, que té un
caràcter professionalitzador i és requisit per optar a exercir la docència en
Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyaments d’Idiomes, inclou en el pla d’estudis un bloc de pràctiques en
centres docents de 12 crèdits europeus.
Les institucions educatives participants en la realització de pràctiques han
d’estar reconegudes com a centres de pràctiques, així com el professorat tutor
encarregat de l’orientació i tutela de l’alumnat del màster.
2. D’acord amb el conveni específic de col·laboració de 23 de desembre
de 2009 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la UNED en relació amb les
pràctiques que l’alumnat del màster universitari oficial de Formació del
Professorat realitzarà en centres educatius de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, la Conselleria d’Educació i Cultura ha de posar a disposició de la
UNED una llista dels centres educatius sostinguts totalment o parcialment amb
fons públics de les Illes Balears on l’alumnat del màster podrà realitzar les pràctiques esmentades.
Per tot això, dict la següent

El patrimoni del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida
‘Ensaïmada de Mallorca’ està constituït per tots els béns i drets que li pertanyin
per qualsevol títol. El Consell Regulador pot adquirir i vendre qualsevol tipus
de béns d’acord amb el que prevegi el Reglament propi.
Disposició addicional única
Aquest Decret s’ha de presentar al Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí perquè, si escau, el ratifiqui i publiqui en el Butlletí Oficial de
l’Estat.

Resolució
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. Facilitar a la UNED una relació de centres d’educació secundària
obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, en els quals l’alumnat del màster universitari oficial de Formació del Professorat pugui realitzar les pràctiques,
que tenen com a finalitat enriquir l’enllaç entre els coneixements teoricopràctics
adquirits a l’àmbit acadèmic i els que es construeixen a l’àmbit professional.

Disposició transitòria única
En el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, s’ha de regularitzar la composició del Ple. Mentrestant, la composició actual ha de dur a terme les funcions que estableix aquest Decret.
Disposició derogatòria

1.2. Aquesta activitat, a més de la col·laboració abans esmentada, ha de
suposar un enriquiment professional per als diferents participants i s’ha d’organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats
docents dels centres educatius.
2. Destinataris

Queda derogat el capítol VI del Decret 41/2003, de 25 d’abril, pel qual
s’aprova amb caràcter transitori el Reglament de la Indicació Geogràfica
Protegida ‘Ensaïmada de Mallorca’.
Disposició final única
1. Es faculta la consellera d’Agricultura i Pesca per dictar totes les disposicions necessàries per executar i desplegar aquest Decret.
2. Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

2.1. Els centres d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació
professional i ensenyament d’idiomes de les Illes Balears, sostinguts totalment
o parcialment amb fons públics.
2.2. Cada un dels centres ha de designar un supervisor de les pràctiques
que, en col·laboració amb l’equip docent del Pràcticum de la UNED, serà l’encarregat del seguiment i control de la formació de l’alumnat del màster durant
el període de pràctiques.
2.3. Aquest curs les especialitzacions oferides són: Llengües modernes:
anglès; Economia i administració d’empreses; Intervenció sociocomunitària;
Física i Química; Orientació educativa.

Palma, 29 de gener de 2010
3. Presentació de les sol·licituds
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

3.1. Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria
han de presentar emplenada la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a
partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1972
Resolució de 29 de gener de 2010 del director general
d’Innovació i Formació del Professorat de convocatòria de centres de pràctiques de les Illes Balears per a la realització de les
pràctiques del màster universitari oficial de Formació del
Professorat d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat,
formació professional i ensenyament d’idiomes de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
1. Correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura la formació permanent
del professorat i a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
la formació acadèmica per a l’obtenció de les titulacions universitàries necessàries per al desenvolupament de la tasca docent; és un objectiu d’ambdues institucions regular la col·laboració perquè l’alumnat pugui realitzar les pràctiques

3.2. Les sol·licituds s’han de presentar adreçades al director general
d’Innovació i Formació del Professorat en els registres de les dependències de
la Conselleria d’Educació i Cultura. També es poden presentar en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999).
4. Compensacions per la participació
4.1. D’acord amb el Conveni abans esmentat, la UNED reconeixerà mitjançant un certificat la condició de supervisor de pràctiques als professionals de
les entitats col·laboradores que realitzin la susdita funció. Així mateix, la UNED
oferirà als supervisors de pràctiques una sèrie de contraprestacions, com són ara
reduccions en el cost de les matrícules d’ensenyaments regulats, cursos d’estiu
i cursos d’idiomes impartits per aquesta Universitat, així com l’accés als recursos bibliogràfics en línia amb els quals compta la UNED.
4.2. Els supervisors de pràctiques obtindran la certificació de 30 hores de
formació per la seva participació en les pràctiques del màster.
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5. Comissió mixta
5.1. Per a la instrucció del procediment derivat d’aquesta convocatòria es
constitueix una comissió mixta encarregada de la revisió de la documentació
presentada pels centres i del seguiment de les pràctiques del màster, que estarà
integrada pels membres següents:
- El director general d’Innovació i Formació del Professorat o la persona
en qui delegui, que actuarà com a president.
- La directora general d’Universitat i Modernització Educativa o la persona en qui delegui.
- Un/a inspector/a d’educació a proposta del cap del Departament
d’Inspecció Educativa.
- Tres persones representants de la UNED, per designació del rector.
- Un tècnic del Servei de Formació Permanent del Professorat, que hi
actuarà com a secretari, sense dret a vot.
5.2. Les funcions de la comissió mixta són:
- Comprovar el compliment dels requisits dels centres que preveu aquesta convocatòria.
- Requerir els sol·licitants, quan s’escaigui, perquè completin la documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en la sol·licitud.
- Formular la proposta de resolució que ha de contenir la relació dels centres que compleixen els requisits, on poden realitzar-se les pràctiques, i els centres exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
- Fer propostes de modificació de la propera convocatòria.
- Fer el seguiment anual de les activitats generades quant a les pràctiques
del màster universitari de Formació del Professorat de la UNED i emetre un
informe final que ha de posar-se a disposició del director general d’Innovació i
Formació del Professorat.
Les modificacions que puguin sorgir abans de l’inici dels períodes de
pràctiques, tant en relació amb la llista de centres com en relació amb el nombre de supervisors, i les incidències que es produeixin durant el desenvolupament de les pràctiques, es comunicaran mitjançant escrit adreçat al director
general d’Innovació i Formació del Professorat, president de la comissió mixta.
La comissió acordarà les modificacions o actualitzacions que s’hagin de produir.
6. Comunicacions de la resolució de la convocatòria
6.1. La comissió mixta elaborarà la Proposta de resolució provisional i l’elevarà, per a la seva aprovació, al director general d’Innovació i Formació del
Professorat. Una vegada aprovada, es farà pública al web de la Direcció General
d’Innovació i Formació del Professorat (http://dginnova.caib.es) i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i Cultura (http://weib.caib.es) i es disposarà
d’un termini de deu dies naturals perquè els centres educatius puguin formularhi les al·legacions que considerin oportunes.
6.2. La comissió mixta ha d’examinar les al·legacions presentades a la
resolució provisional i formular-ne la proposta definitiva al director general
d’Innovació i Formació del Professorat, el qual ha de resoldre la convocatòria i
fer pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació definitiva de centres que la Conselleria posa a disposició de la UNED per a les pràctiques del
màster universitari oficial de Formació del Professorat. També farà publicar la
llista al web de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat i al
web educatiu de la Conselleria d’Educació i Cultura.
7. Assignació d’alumnat en pràctiques als centres
La UNED ha d’assignar l’alumnat del màster als centres de pràctiques. El
nombre màxim d’estudiants que es pot assignar a un centre no serà superior a la
tercera part del nombre de professors del claustre. D’altra banda, ha de considerar-se que cap professor no podrà tutelar més de dos alumnes simultàniament.
8. La relació de centres de pràctiques
La UNED comunicarà al director general d’Innovació i Formació del
Professorat la relació de centres i del professorat tutor que tendran alumnes en
pràctiques.
Des de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, el president de la comissió mixta comunicarà als directors dels centres la informació
esmentada al paràgraf anterior abans de l’inici dels períodes de pràctiques, així
com també n’informarà la Direcció General de Planificació i Centres i la
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
9. Vigència
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La vigència d’aquesta Resolució és des de l’endemà de la seva publicació
al BOIB fins a la publicació d’una nova normativa que reguli la realització de
les pràctiques del màster oficial de Formació del Professorat de la UNED.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat al BOIB, d’acord
amb l’article 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, 29 de gener de 2010
El director general d’Innovació i Formació del Professorat
Miquel Perelló Oliver
ANNEX
Sol·licitud per a la participació en la convocatòria de centres de pràctiques del
màster universitari oficial de Formació del Professorat de la UNED
1. Dades del centre:
Centre educatiu
Adreça del centre
CP
Telèfon
Adreça electrònica

Codi
Localitat
Fax

2. Dades del supervisor de les pràctiques:
Nom i llinatges
DNI
Telèfon
Càrrec
Adreça electrònica
3. Oferta de places, en xifres:
Nombre de professors del centre
Nombre de places ofertades
DISTRIBUCIÓ PER ESPECIALITZACIONS
Especialitzacions del màster
Llengües modernes: anglès
Economia i administració d’empreses
Intervenció sociocomunitària
Física i Química
Orientació educativa

……………
……………

Núm. de places
……………
……………
……………
……………
……………

La persona que subscriu sol·licita la participació del centre, del qual és
director/a, en el programa de pràctiques del màster universitari de Formació del
Professorat de la UNED i declara que les dades anteriors són certes.
………………..………………….., ……. de ……………..…….. de 2010
Signatura del director/a i segell del centre
Sr. director general d’Innovació i Formació del Professorat

—o—
Num. 2233
Resolució del conseller d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, de dia 26 de gener de 2010, per la qual s’aproven
les plantilles i es publiquen juntament amb la relació de llocs de
feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts
escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors d’escoles oficials d’idiomes
Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 23 d’octubre (BOIB núm. 161, d
03 de novembre de 2009) es va fer pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic de funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors
tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de

