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Num. 4464
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 25 de febrer de 2011 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels
alumnes als ensenyaments artístics, als ensenyaments d’idiomes
i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts
amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
per al curs 2011-2012
Atesa l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 d’abril de 2009,
per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als
ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
D’acord amb l’apartat segon del l’article 1 de l’Ordre esmentada, els
calendaris dels diferents ensenyaments s’han de publicar en una resolució anual
de la Direcció General amb competències en ensenyaments de règim especial.
Per tot això,
RESOLC

1.Aprovar el calendari del procés d’admissió i de matrícula dels alumnes
als ensenyaments artístics, als ensenyaments d’idiomes i als ensenyaments de
persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2011-2012.
2.Aquest calendari s’inclou a l’Annex d’aquesta Resolució.
Segon
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de la seva publicació, de conformitat amb el que es
preveu en 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, 25 de febrer de 2011
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey
ANNEX
Calendari per al procés d’admissió i de matriculació per al curs 2011-2012
Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca
MAIG
Del 2 al 20

Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals
Sol·licituds de reingrés i trasllats
Del 23 al 26 Matrícula per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals
JUNY
Del 13 al 17 Exàmens PREP
Del 13 al 27 Proves d’accés als ensenyaments professionals
Proves d’accés als ensenyaments elementals
Proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals
Del 22 juny a Matrícula oficial als ensenyaments elementals i aprovats dels
l’1 de juliol ensenyaments professionals
Inscripció a les proves d’ampliació de matrícula
JULIOL
4
Publicació de la llista d’admesos de nova admissió dels
ensenyaments professionals
Del 5 al 7
Reclamacions a les llistes publicades
7
Publicació de llistes definitives
Del 8 al 11 Matrícula de nova admissió als ensenyaments professionals
SETEMBRE ADMISSIÓ SETEMBRE
9
Publicació de places vacants
Del 12 al 14 Reclamació a les llistes d’admesos i vacants
15
Publicació de llistes definitives
Del 19 al 21 Matrícula de nova admissió, reingrés i trasllat
Conservatori Professional de Música de Menorca
MAIG
Del 2 al 13

Matrícula per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals
JUNY
Del 20 al 28 Proves d’accés als ensenyaments professionals
Proves d’accés a 2n, 3r i 4t dels ensenyaments elementals
Proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals
Proves d’accés a 1r dels ensenyaments elementals
29
Publicació de la llista d’admesos de nova admissió als ensenyaments
elementals i professionals
JULIOL
Fins a l’1
Reclamacions a les llistes publicades
4
Publicació de les llistes definitives
Del 5 al 7
Matrícula oficial als ensenyaments elementals i aprovats dels
ensenyaments professionals
Matrícula de nova admissió als ensenyaments professionals i a 2n,
3r i 4t dels ensenyaments elementals
SETEMBRE
5
Matrícula oficial dels ensenyaments professionals
6
Publicació de vacants de 1r dels ensenyaments elementals
6i7
Adjudicació de places de 1r dels ensenyaments elementals
6i7
Matrícula de nova admissió a 1r dels ensenyaments elementals
Conservatori Professional de Música d’Eivissa i Formentera
MAIG
Del 2 al 20

Primer

Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals
Sol·licituds de reingrés i trasllats
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Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals
Sol·licituds de reingrés i trasllats
Matrícula per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals

JUNY
22
Proves d’accés a 2n, 3r i 4t dels ensenyaments elementals
22 i 23
Proves d’accés als ensenyaments professionals
Del 23 al 30 Matrícula oficial als ensenyaments elementals i aprovats dels
ensenyaments professionals
24
Proves d’accés a 1r dels ensenyaments elementals
24
Proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals
27
Publicació d’admesos de nova admissió als ensenyaments professionals i a
2n, 3r, 4t dels ensenyaments elementals
Del 28 al 30 Reclamacions a les llistes publicades
JULIOL
1
Publicació de les llistes definitives
Del 4 al 8
Matrícula de nova admissió als ensenyaments professionals
Matrícula de nova admissió a 2n, 3r i 4t dels ensenyaments elementals
SETEMBRE
1
Publicació de vacants de nova admissió a 1r dels ensenyaments elementals
Del 2 al 6
Reclamacions a la llistes d’admesos i de vacants als ensenyaments
elementals
7
Publicació de les llistes definitives
8
Adjudicació de places de 1r dels ensenyaments elementals
Del 9 al 14 Matrícula de nova admissió a 1r dels ensenyaments elementals,
reingrés i trasllat
Escoles d’art
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
MAIG
Del 2 al 27 Inscripció per a aspirants sense requisits acadèmics
Del 2 de maigInscripció per a aspirants amb requisits acadèmics (altres batxillerats
al 10 de juny que no són d’Arts) i per als d’accés directe (batxillerat d’Arts,
arquitectes i enginyers)
JUNY
14
Prova general
21
Prova específica
27
Adjudicació de places
JULIOL
Del 4 al 8
Matrícula
SETEMBRE
De l’1 al 8 Inscripció per a la prova general/específica i per als accessos directes
12
Prova general
15
Prova específica
19
Adjudicació de places
Del 21 al 23 Matrícula
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
MAIG
Del 2 al 27 Inscripció per a aspirants sense requisits acadèmics.
Del 2 de maigInscripció per a aspirants amb requisits acadèmics (altres batxillerats que
al 10 de juny no són d’Arts) i per als d’accés directe (batxillerat d’Arts, arquitectes
i enginyers)
JUNY
14
Prova general
21
Prova específica
27
Adjudicació de places
JULIOL
Del 4 al 8
Matrícula
SETEMBRE
De l’1 al 8 Inscripció per a la prova general/específica i per als accessos directes
12
Prova general
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15
Prova específica
19
Adjudicació de places
Del 21 al 23 Matrícula
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Num. 4898
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 24 de febrer de
2011 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de
Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs
2009/2010

Escola Superior de Disseny
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
MAIG
Del 2 al 20
Del 16 de
maig al
3 de juny
JUNY
2
Del 13 al 15
15
JULIOL
4
Del 11 al 13
SETEMBRE
De l’1 al 9
12
20
Del 21 al 22

Inscripció per a aspirants sense requisits acadèmics
Inscripció per a aspirants amb requisits acadèmics (altres batxillerats
que no són d’Arts) i per als d’accés directe (batxillerat d’Arts,
arquitectes i enginyers)
Prova general per a més grans de 19 anys
Matricula d’alumnes d’accés directe
Prova específica
Adjudicació de places
Matrícula d’alumnes de nou ingrés
Inscripció per a la prova específica i per als accessos directes
Prova específica
Adjudicació de places
Matrícula d’alumnes de nou ingrés

Escoles oficials d’idiomes
ABRIL
Del 4 al 20 Preinscripció presencial: recollida d’impresos en els centres
Del 5 d’abril Preinscripció en línia mitjançant la pàgina web de l’EOI corresponent
al 6 de maig
Del 5 al 20 Lliurament a la secretaria del centre de la documentació per a aquelles
d’abril i del persones que han fet la preinscripció en línia mitjançant la pàgina web
2 al 6 de maig
MAIG
Del 2 al 6
Lliurament de sol·licituds d’admissió a les secretaries dels centres
9
Sorteig per establir l’ordre d’admissió
Prova d’anivellació per als nivells següents: bàsic, intermedi i avançat
(consultau hora i aula en l’EOI corresponent o a la seva pàgina web)
JUNY
Publicació de la llista provisional de persones admeses i en llista d’espera
Període de reclamacions
Resolució sobre les reclamacions presentades
Publicació de les llistes definitives de persones admeses i en llista d’espera
Els terminis Matrícula
per
matricular-se
els estableix
cada EOI

L’Ordre ECD/1696/2002, d’1 de juliol, per la qual es creen els Premis
Nacionals de Formació Professional i s’estableixen a aquest efecte els requisits
per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Formació Professional (BOE
núm. 160, de 5 de juliol), disposa, en el punt 3, apartat 1, que podran concórrer
als Premis Nacionals de Formació Professional els alumnes que hagin estat
mereixedors dels Premis Extraordinaris convocats per la seva comunitat autònoma d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre.
L’apartat 2 de l’article 12 del Decret 82/2010, de 25 de juny, pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de
la Universitat de les Illes Balears per a l’any acadèmic 2010-2011 disposa que
l’alumnat amb premi extraordinari en un cicle formatiu de grau superior de formació professional, concedit pel ministeri competent o per la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, pot acollir-se a l’exempció
total dels preus per serveis acadèmics dels crèdits de primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculi per primera vegada a la
Universitat de les Illes Balears.
La Conselleria d’Educació i Cultura preveu mesures per potenciar la formació professional i reconèixer la trajectòria acadèmica i professional de qualitat basada en el treball, la dedicació i l’esforç de l’alumnat que, havent acabat la
formació professional, hagi demostrat un rendiment prou brillant en els seus
estudis, com també una major maduresa professional.
La convocatòria anual dels Premis Extraordinaris de Formació
Professional, com a opció prèvia a la inscripció per concórrer als Premis
Nacionals de Formació Professional, representa un incentiu per a tots aquells
alumnes que volen confirmar la seva excel·lència en la preparació acadèmica.
Per tot això, amb els informes previs del Servei Jurídic, i a proposta del
director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, dict la
següent
RESOLUCIÓ
1. Objecte de la convocatòria
Es convoquen dins l’àmbit educatiu de les Illes Balears, amb caràcter
exclusivament acadèmic, els premis extraordinaris d’acabament d’estudis de
formació professional corresponents al curs 2009/2010
2. Àmbit d’aplicació

Idiomes, nivells i cursos que s’imparteixen a les EOI
- EOI Palma: alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià, rus,
xinès.
- EOI Calvià: alemany, anglès, català.
- EOI Inca: alemany, anglès, català, francès.
- EOI Manacor: anglès, alemany, francès.
- EOI Maó: alemany, anglès, català, francès.
- Extensió de Ciutadella: alemany, anglès.
- EOI Eivissa: alemany, anglès, català, espanyol per a estrangers, francès, italià.
- Extensió de Formentera: alemany, anglès, italià.
Els nivells i cursos que s’impartiran durant el curs 2011-2012 estaran en funció de la
demanda i els recursos de cada EOI.

Centres d’educació de persones adultes
SETEMBRE
Del 6 al 9
Matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre
d’educació de persones adultes
Del 12 al 23 Matrícula de les persones de nova incorporació en un centre
d’educació de persones adultes
FEBRER
Del 13 al 17 Matrícula als ensenyaments d’educació secundaria per a persones
adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària
obligatòria del segon quadrimestre

—o—

És d’aplicació a l’alumnat que hagi cursat i superat, tant en centres públics
com en centres privats o concertats d’aquesta Comunitat Autònoma, un cicle de
formació professional de grau superior, tant en la modalitat d’ensenyament presencial com en la modalitat d’educació a distància.
3. Nombre de premis
Es pot concedir un premi extraordinari per a cada família professional que
s’imparteix a les Illes Balears. El nombre de premis concedits, en cap cas, pot
excedir de 15.
4. Requisits dels aspirants
Per poder optar al Premi Extraordinari l’alumnat ha de complir els requisits següents:
1. Haver cursat en centres docents d’aquesta Comunitat Autònoma els
estudis de formació professional de grau superior, tant en la modalitat d’ensenyament presencial com en la d’educació distància.
2. Haver finalitzat aquests estudis, inclòs el mòdul professional Formació
en centres de treball, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2010.
3. Haver obtingut com a qualificació final del cicle formatiu una puntuació igual o superior a 8,5. A aquests efectes, la qualificació final del cicle formatiu s’ha de determinar calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions
dels mòduls professionals que tenguin expressió numèrica i el resultat s’ha de
consignar amb una xifra decimal. Per tant, no han de ser tingudes en compte, per
al càlcul de la qualificació final, les qualificacions d’Apte, Exempt o
Convalidat.
5. Inscripcions

