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Escola de Formació Nàutico-Pesquera.
Dic de l’Oest s/n
Palma.

26-05-1998

Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació, dict
la següent
ORDRE

- Menorca:

- Eivissa:

Biblioteca Pública de l’Estat
Cr. Conqueridor, 8
Maó.
Edifici polivalent de Cas Serres.
( Escola de Turisme-UNED )
Cas Serres s/n.

Article 1
Els centres d’ensenyament no universitari elaboraran el projecte lingüístic,
inserit en el projecte educatiu que, d’acord amb el Decret 92/1997, de 4 de juliol,
especificarà quines àrees s’impartiran en llengua catalana, definirà els plantejaments
didàctics sobre els quals es fonamenta l’ensenyamentaprenentatge de les llengües al centre i determinarà l’ús de la llengua
catalana en l’àmbit administratiu i en les comunicacions del centre.

Data i hora:
17 de juny de 1998:
9,30 h: exercici comú per a transport Interior i Internacional de mercaderies
i passatgers.
12,00 h: exercici específic per a transport interior i internacional de
mercaderies.
18 de juny de 1998:
9,30 h: exercici específic per a transport Interior i Internacional de
passatgers.
12,00 h: exercici per a les activitats d’agència de transport de mercaderies
de transitari i emmagatzemista-distribuïdor.
Tots els components d’aquest tribunal que participin en les sessions
tindran dret a percebre una indemnització de 8.000 pts per sessió, d’acord amb el
que preveu l’Article 15 de la Llei 10/1997, de 23 de desembre del PPGG de la
CAIB per a 1998, BOCAIB n. 161 de dia 30 de desembre de 1997. Aquestes
indemnitzacions seran compatibles amb les dietes que de manera reglamentària
els corresponguin.
Palma, 15 de maig de 1998
El conseller de Foment,
Joan Verger Pocoví.
— o —-

CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Núm. 9755
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 12 de
maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la llengua catalana,
pròpia de les illes Balears, com a llengua d’ensenyament en els
centres docents no universitaris de les illes Balears.
La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, entre els seus
objectius, proclama la necessitat d’assegurar el coneixement i l’ús progressiu de
la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular en l’àmbit
de l’ensenyament, com també, en l’article 20, convoca l’Administració a adoptar
les disposicions necessàries per garantir, sense perjudici del dret reconegut en
l’article 18, que els escolars de les illes Balears puguin usar normalment i
correctament la llengua catalana i la llengua castellana al final del període
d’escolaritat obligatòria.
Amb la finalitat de fer efectius aquests preceptes, el Govern Balear aprovà
el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua
catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears.
Aquest Decret s’ocupa dels mecanismes jurídics i de planificació, entre els
quals el projecte lingüístic de centre, que han de possibilitar la implantació
progressiva de l’ensenyament en llengua catalana, estableix unes pautes
específiques per a cada etapa educativa, i incorpora una nova regulació per a
l’aprovació del material didàctic. Al mateix temps, el Decret preveu la projecció
de la nostra llengua com a vehicle normal de relació i de comunicació en l’àmbit
docent.
En desplegament del capítol II i en aplicació de determinats articles del
capítol III d’aquest Decret, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha
considerat oportú dictar una norma que reguli l’elaboració dels projectes lingüístics
de centre, i, per tant, els usos de la llengua catalana com a llengua d’ensenyament,
de comunicació i també els aspectes fonamentals per a l’ensenyament de les dues
llengües oficials de la comunitat autònoma.

Article 2
1. Els centres que tenen ja un projecte lingüístic propi, aprovat en el seu
moment, abans de la publicació del decret 92/1997 de 4 de juliol, que superi el
còmput previst a l’article 10 del esmentat Decret, mantindran aquell projecte i la
seva progressió o consolidació dins el projecte educatiu. Conseqüentement, no el
serà d’aplicació l’article 6 d’aquesta Ordre.
2. Els centres que en el moment de la publicació del Decret 92/1997, de 4
de juliol, no hagin iniciat l’ensenyament en llengua catalana o que la imparteixin
en grau inferior al fixat amb caràcter obligatori en el Decret esmentat, comença
ran, si fa al cas, o incrementaran l’ensenyament en llengua catalana i
planifica
ran en el projecte lingüístic de centre la implantació progressiva de
l’ensenyament en aquesta llengua fins a arribar, en un termini màxim de quatre
cursos escolars, a la meitat del còmput horari, amb especificació de quines àrees,
a més de les indicades al Decret citat, s’impartiran en llengua catalana. El projecte
lingüístic de centre determinarà la planificació prevista per a tot el període
d’implantació.
Article 3
1. L’elaboració del projecte lingüístic de centre, com a part del projecte
educatiu, serà responsabilitat de l’equip directiu, d’acord amb les directrius
establertes pel consell escolar, les propostes del claustre de professors i dels altres
representants de la comunitat educativa.
2. El projecte lingüístic haurà d’establir-se d’acord amb les característiques
sociolingüístiques de l’entorn escolar amb l’objectiu d’assolir el domini de les
dues llengües al final de l’escolaritat obligatòria, tal com prescriu l’article 20 de
la Llei 3/1986, de normalització lingüística, i haurà d’atendre a les necessitats
educatives específiques dels alumnes. Haurà de ser aprovat per majoria qualificada
del consell escolar de centre, òrgan que també serà responsable de l’avaluació
interna del projecte.
3. Els centres remetran anualment el projecte lingüístic a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports en la mateixa data que estableixi l’administració
educativa per al lliurament de la planificació educativa del centre.
Article 4
Els projectes curriculars d’etapa, elaborats sota la supervisió i la coordinació
de la comissió pedagògica del centre, recolliran les directrius i les decisionsincloses
en el projecte lingüístic en matèria d’ensenyament en llengua catalana i
d’ensenyament-aprenentatge de les llengües en tots aquells aspectes que la
legislació contempla per als projectes curriculars i, molt concretament en els
següents, d’acord amb les especificitats de les diferents etapes educatives:
a) S’hi especificaran les àrees que han de ser impartides en llengua catalana
en cada una de les etapes i nivells, amb inclusió de les que s’indiquen a l’article
6 d’aquesta Ordre.
b) Es considerarà de forma global el temps dedicat a l’ensenyament en
llengua catalana en les diferents etapes educatives, en coherència amb la necessitat
d’assolir, tal com exigeix el Decret 92/1997, de 4 de juliol, la meitat del còmput
horari i amb atenció al temps prescrit de les àrees a cadascun dels cicles.
c) S’establiran previsions de caràcter general sobre la metodologia didàctica
de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües curriculars.
d) S’establiran normes d’ús lingüístic a les àrees impartides en llengua
catalana, de manera que totes les activitats docents i de comunicació, realitzades
pel professorat i per l’alumnat, siguin en aquesta llengua, així com també ho seran
els llibres de text; hi haurà d’haver materials de consulta en llengua catalana a la
disposició dels alumnes.
e) S’hi inclouran previsions derivades dels anteriors aspectes en les
programacions didàctiques dels cicles i departaments.
Article 5
1. La programació general anual del centre, elaborada per l’equip directiu
tenint en compte les aportacions del claustre i del consell escolar i, si escau, dels
alumnes, haurà d’incloure previsions en matèria de concreció de les directrius
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emanades del projecte lingüístic, d’acord amb la legislació vigent relativa als
projectes educatiu i curricular i, de manera especial, haurà d’atendre a tot allò que
faci referència a la planificació de l’ús progressiu de la llengua catalana en l’àmbit
administratiu i en les comunicacions del centre, tal com es contempla als articles
20, 21 i 22 del Decret 92/1997, de 4 de juliol.
2. En finalitzar el curs escolar, el consell escolar i l’equip directiu del centre
avaluaran el grau de compliment del projecte lingüístic i inclouran les conclusions
més rellevants a la memòria anual que es tramet a l’Administració educativa.
Article 6
1. Per modificar un projecte lingüístic amb la finalitat de superar el còmput
horari establert a l’article 2 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, els centres hauran
de presentar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, durant els mes de juny,
la corresponent sol licitud, acompanyada de l’acta del consell escolar on
s’especifiqui l’acord i s’expressi que s’han dut a terme les actuacions necessàries
per tal d’obtenir el consens majoritari dels pares i les mares dels alumnes afectats.
També s’hi haurà d’incloure la proposta de planificació de l’ús de la llengua
catalana que es preveu dur a terme. Cas que l’Administració educativa l’autoritzi,
aquesta planificació s’incorporarà al projecte lingüístic de centre, que haurà de
seguir el procés derivat de l’aplicació de la present Ordre.
2. Els centres que, d’acord amb la disposició addicional segona del Decret
92/1997, de 4 de juliol, desitgin impartir en llengua catalana una àrea diferent a la
que es fixa als articles 17.c i 18.a d’aquella norma, ho sol licitaran motivadament
a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, acompanyant:
motivació de la petició
acord del Consell Escolar
acreditació del consens majoritari de la comunitat educativa
Aquesta sol·licitud serà informada per la Comissió Tècnica d’Assessorament
per a l’ensenyament de i en llengua catalana.
Article 7
El Departament d’Inspecció Educativa i els serveis tècnics de l’Administració
educativa podran assessorar els centres per a l’elaboració i l’aplicació del projecte
lingüístic. Així mateix, el Departament d’Inspecció Educativa, amb l’assistència,
en el seu cas, dels serveis tècnics, avaluarà la coherència i l’efectivitat dels
projectes lingüístics i, juntament amb tota la comunitat educativa, vetlaran perquè
es garanteixi, com s’indica a l’article 20 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística, que tots els escolars de les illes Balears puguin utilitzar
normalment i correctament el català i el castellà al final del període d’escolaritat
obligatòria.
Article 8
D’acord amb l’article 18.2 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització
lingüística, i en aplicació de l’article 9 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, els pares,
les mares o tutors dels alumnes que cursin el primer ensenyament, que correspon
a l’etapa d’educació infantil i al primer cicle de l’educació primària, podran sol
licitar al centre que els seus fills no facin un aprenentatge compartit en llengua
catalana i llengua castellana. El centre determinarà les adaptacions pedagògiques
necessàries per tal de garantir els drets lingüístics individuals dels alumnes i
d’assegurar, alhora, que pugui ser satisfeta la necessitat de domini de les dues
llengües oficials d’acord amb el que estableix l’article 20 de la Llei 3/1986, de 29
d’abril, suara esmentat.
Article 9
Als centres docents d’ensenyament no universitari als quals es refereix
l’article 2 d’aquesta Ordre, en relació a l’ús de la llengua catalana com a llengua
d’ensenyament de les diverses àrees curriculars, es procedirà d’acord amb el
quees prescriu segons les etapes educatives, i d’acord amb el que indiquen els
articles 16 a 19 del Decret 92/1997, de 4 de juliol.
1. A l’etapa de l’educació infantil al primer curs del segon cicle s’utilitzarà
la llengua catalana de manera que el seu ús sigui, com a mínim, igual al de la
llengua castellana, tot tenint en compte el caràcter globalitzador de l’etapa.
Aquesta implantació de l’ús de la llengua catalana en l’ensenyament serà
progressiva i es generalitzarà en els anys següents. Mentrestant, l’ensenyament
haurà de garantir que els infants, en acabar aquesta etapa, puguin seguir, a partir
del primer curs d’educació primària, àrees en llengua catalana i en llengua
castellana, d’acord amb el que estableix l’article 17 del Decret 92/1997, de 4 de
juliol.
2. A l’etapa de l’educació primària s’impartirà en llengua catalana, com a
mínim, una àrea al primer curs de cada cicle.
Al primer curs d’aquesta etapa serà impartida en llengua catalana, com a
mínim, l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural. Aquesta àrea serà
impartida en llengua catalana fins al final de l’etapa.
3. A l’etapa de l’educació secundària obligatòria s’impartirà en llengua
catalana, com a mínim, una àrea al primer curs de cada cicle. L’àrea de ciències
socials, geografia i història, i l’àrea de ciències de la natura s’impartiran en llengua
catalana, com a mínim, en el primer curs d’aquesta etapa. Aquestes àrees
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s’impartiran en llengua catalana fins al final de l’etapa.
4. A l’etapa de l’educació secundària postobligatòria, el centre, d’acord amb
el que prescriu l’article 3 d’aquesta Ordre, planificarà en el projecte lingüístic la
implantació progressiva de la llengua catalana com a llengua d’ensenyament, de
manera que l’ús de la llengua catalana sigui, com a mínim, igual al de la llengua
castellana. L’opció de l’ús de la llengua catalana en les diferents àrees haurà de ser
decidida pel centre en coherència amb les àrees que els alumnes hauran cursat en
aquesta llengua al llarg de l’etapa anterior i tenint en compte els aspectes que
puguin incidir millor en els estudis posteriors i en la inserció social i laboral de
l’alumnat, sense perjudici de l’objectiu d’aconseguir el domini de les dues
llengües.
Article 10
1. Els centres d’educació de les persones adultes s’atendran al que fixa el
Decret 92/1997, de 4 de juliol, quant a l’ús de la llengua catalana en els centres
docents, com també als articles 1 i 2 d’aquesta Ordre.
2. La selecció de les àrees a impartir en llengua catalana es farà atenent als
aspectes que puguin incidir millor en la inserció social i laboral, en la integració
cultural o en els estudis posteriors dels alumnes.
3. El projecte lingüístic de centre haurà de contemplar els aspectes esmentats,
amb especial atenció al caràcter progressiu de l’ús de la llengua catalana, a les
característiques i possibilitats de l’alumnat adult i a la consideració, en l’aprenentatge
del català, del caràcter funcional de la llengua.
Article 11
Als centres d’educació especial i segons el que s’indica a l’article 24.4 de la
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, la planificació de l’ús de
la llengua catalana, reflectida, com correspon, en el projecte lingüístic de centre,
es farà d’acord amb les possibilitats individuals dels alumnes i, en tot cas, en
consonància amb la resta d’aprenentatges.
Article 12
A l’Escola Oficial d’Idiomes s’utilitzarà normalment la llengua catalana en
l’àmbit administratiu i en les comunicacions. El projecte lingüístic de centre haurà
d’atendre, en aquest sentit als articles 20 a 22 del Decret 92/1997, de 4 de juliol,
i, alhora, a les orientacions de l’article 15 de la mateixa disposició. Així mateix, en
les assignatures encaminades a la formació de traductors i intèrprets, els alumnes
hauran de practicar la traducció directa i inversa entre la llengua estrangera i les
llengües catalana i castellana, en una proporció, com a mínim, del cinquanta per
cent pel que fa a la catalana.
Article 13
Si, en l’exercici del que determina la disposició transitòria del Decret 92/
1997, de 4 de juliol, algun centre, de manera excepcional, hagués de retardar
l’aplicació dels articles que s’hi esmenten, ho sol licitarà prèviament a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports. La sol licitud corresponent, acompanyada de la
documentació justificativa, serà remesa a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació durant la primera setmana del mes de setembre de cada any. Un cop
estudiat el cas, la Direcció General d’Ordenació i Innovació comunicarà al centre
la resolució corresponent.
Article 14
La Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua
Catalana, òrgan consultiu del conseller d’Educació, Cultura i Esports en aspectes
relacionats amb l’ensenyament i l’ús de la llengua catalana en els centres docents
no universitaris, emetrà anualment un informe sobre el desenvolupament i
l’aplicació dels projectes lingüístics als centres docents no universitaris de les illes
Balears on, a més de l’anàlisi de les dades, formularà al conseller d’Educació,
Cultura i Esports els suggeriments que consideri oportuns per a la millora de les
previsions derivades de l’aplicació de la norma present.
Disposició adicional
En compliment de lo previst a l’article 19.3 de la Llei 3/1986, de normalització
lingüística, com també a l’article 11 del Real Decret 806/1993 de 28 de maig sobre
règim de Centres docents estrangers a Espanya, la Direcció General d’Ordenació
i Innovació procedirà a fixar el curriculum de la llengua i cultura espanyola, així
com de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, amb l’horari corresponent.
Disposició transitòria primera
No obstant el que prescriu l’article 13 d’aquesta Ordre, la sol·licitud per
retardar l’aplicació dels articles esmentats a la disposició transitòria del Decret 92/
1997, de 4 de juliol, referida al curs 1998-99, ha de ser tramesa abans del 15 de
juliol.
Disposició transitòria segona
Atès que al moment de la promulgació d’aquesta Ordre, el curs acadèmic
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1997/98 està ja molt avançat, l’exigència continguda a l’article 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4,
s’entendrà aplicable a partir del curs 1998-99.
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà de la seva publicació en el
BOCAIB.
Contra aquesta ordre, que esgota la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la seva
publicació en el BOCAIB, prèvia comunicació a la comunicació a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports, conforme disposen l’article 110.3 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú i els articles 57 i 58 de la Llei Reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Donada a Palma, el dia 12 de maig de 1998
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
St. Manuel Ferrer Massanet

— o —Núm. 9756
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 8 de maig
de 1998, per la qual es convoquen les beques individuals de
participació en activitats i cursos de formació en el marc de l’Acció
Comenius 3.2. del Programa Sòcrates de la Unió Europea,
corresponents al període comprès entre l’1 de gener de 1999 i el 30
de juny de 1999.
El programa Sòcrates és el programa d’acció de la Unió Europea per a la
cooperació transnacional en l’àmbit de l’educació. Va ser aprovat per decisió 819/
95/CE del Parlament Europeu i del Consell de dia 14 de març de 1995 (Diari
Oficial de les Comunitats Europees, núm. 87/10, de 20 d’abril), té el seu fonament
jurídic en els articles 126 i 127 del Tractat de la Unió Europea segons els quals la
Comunitat Europea “contribuirà al desenvolupament d’una educació de qualitat”
i d’un espai europeu obert de cooperació en matèria d’ensenyament a través d’una
sèrie d’accions, que es portaran a terme en estreta col·laboració amb els estats
membres.
Per garantir la coordinació, l’organització i la gestió financera del programa, es va crear dins l’àmbit estatal espanyol l’Agència Nacional Sòcrates, a la qual
correspon, en nom de la Comissió Europea, la concessió del suport financer.
Els estats membres poden aplicar criteris addicionals que s’adaptin a les
necessitats del país, en les accions descentralitzades, entre les quals s’inclou
l’acció Comenius 3.2.
En aquest sentit, l’Ordre Ministerial de 30 de desembre de 1996 (BOE del
10 de gener de 1997), en el marc fixat per la Comissió Europea per a cada una de
les accions, estableix les normes generals a què s’han d’atenir les convocatòries
específiques d’ajudes de les esmentades accions descentralitzades, les quals han
de publicar-se en els respectius diaris oficials de les comunitats autònomes amb
ple exercici de les competències educatives.
D’acord amb això, i atesa la proposta de la Direcció General d’Ordenació
i Innovació, dict la següent
ORDRE:
Article 1. Convocatòria
Es convoquen beques individuals per a la participació en l’acció Comenius
3.2. del Programa Sòcrates de la Unió Europea per al període comprès entre l’1 de
gener de 1999 i el 30 de juny de 1999.
Article 2. Objecte
L’acció 3.2. de Comenius està destinada a afavorir la participació en cursos
i seminaris del personal educatiu.
La relació de cursos i seminaris a què fa referència el paràgraf anterior es farà
pública en un catàleg, i restara a disposició dels interessats a l’secció d’informació
i registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, passatge particular de
Guillem de Torrella, núm. 1, de Palma, a les delegacions territorials de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de Menorca i d’Eivissa, i als Centres del
Professorat i de Recursos de les illes Balears.
Article 3. Quantia de les beques
Dins d’aquesta acció Comenius 3.2., la Comissió Europea, a través de
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l’Agència Nacional Sòcrates, ofereix ajuts de fins a 1.500 ecus per contribuir a les
despeses de viatge i estada dels participants que assisteixin als seminaris o cursos
de formació.
Article 4. Beneficiaris
Poden beneficiar-se d’aquests ajuts el professorat, els administradors
educatius, els inspectors d’educació, els membres del equips d’orientació
psicopedagògica i educativa, els assessors tècnics de serveis, departaments i de
centres del professorat i de recursos que realitzin la seva tasca docent en els nivells
educatius anteriors a la universitat.
Article 5. Requisits dels candidats
5.1. Tenir el perfil adient al curs o seminari sol·licitat.
5.2. No es podran concedir ajudes als candidats que hagin gaudit d’una
ajuda de Comenius 3.2. amb anterioritat, llevat que el nombre de sol·licituds sigui
inferior a l’oferta de les ajudes.
Article 6. Presentació de les sol·licituds
Els models de sol·licitud resten a disposició dels interessats a la secció
d’informació i registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, passatge
particular de Guillem de Torrella núm. 1, de Palma, a les delegacions territorials
insulars de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i als CPR. Les sol·licituds
es poden presentar al registre general de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esports, passatge particular de Guillem de Torrella núm. 1, de Palma, i a les
delegacions territorials insulars de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports o
per qualsevol dels mitjans que preveu 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.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus,
esfarà en sobre obert, perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionariat
de correus abans de ser certificada.
Article 7. Documents que s’han de presentar
a) Formulari de sol·licitud per duplicat. Es podran sol·licitar fins a un màxim
de tres cursos, per a cada un dels quals es presentarà un formulari.
b) Certificats originals o fotocòpies confrontades que acreditin els mèrits
avaluables.
c) Document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant.
d) Dades bancàries dels interessats.
e) Acreditació de la competència lingüística operativa en la llengua oficial
del curs.
f) Justificació de la relació entre el tema elegit i el perfil professional del
candidat o la candidata.
g) En el cas de participar o haver participat en un projecte europeu o activitat
de formació europea, certificat del director del centre o de l’administració
educativa.
h) Relació numerada dels documents que hi aporta.
Article 8. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a partir de
la publicació d’aquesta Ordre.
Article 9. Selecció de les sol·licituds
9.1. Les sol·licituds seran baremades d’acord amb els criteris següents:
a) Relació directa de les funcions professionals que es desenvolupen amb
el tema de les visites sol·licitades (fins a 3 punts).
b) Coneixement d’altres llengües oficials comunitàries, especificant-hi com
se n’ha obtingut el coneixement (fins a 2 punts).
e) Participació en projectes europeus o activitats de formació europea
(excepte la participació anterior al programa Comenius 3.2.), treball sobre dimensió
europea de l’educació: projectes, publicacions, etc. (fins a 2 punts).
9.2. Per dur a terme el procés de selecció, es constituirà una comissió tècnica
de selecció formada pels membres següents:
President:
El director general d’Ordenació i Innovació.
Vocals:
J. Ramon Mestre Vives, representant del departament d’Inspecció Educativa.
Catalina Vidal Llabrés, representant del servei de Formació del Professorat.
Secretària:
Carmen Moreno Huart, funcionària de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació.
L’esmentada comissió tendrà facultats per resoldre tots els dubtes relatius
al procés de selecció i podrà entrevistar els sol·licitants quan ho consideri
necessari.
La comissió de selecció podrà consultar tècnics especialitzats, a l’únic
efecte de col·laborar en la valoració de les sol·licituds.

