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Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 21 de
desembre de 1998, per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre de
dia 29 d’abril de 1998, de regulació de l’exempció de l’avaluació
de la llengua i de la literatura catalanes.
L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 29 d’abril de 1998,
de regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes
(BOCAIB núm.78, de 16-06-1998), desenvolupa la disposició addicional quarta de
la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears, i l’article 5 del Decret
92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana,
pròpia de les illes Balears. Així mateix el RD 660/1988, de 24 de juny, mitjançant
el qual s’introdueix la llengua catalana a les proves d’aptitud per a l’accés a les
Facultats, Escoles Tècniques Superiors i Col·legis Universitaris de les illes Balears,
estableix l’exempció de la prova de llengua catalana per a aquestes proves d’accés
per a l’alumnat que hagués cursat els tres cursos de batxillerat (BUP) i el curs
d’orientació universitària (COU) als centres docents de les illes Balears i hagués
obtingut alguna exempció en algun d’aquests cursos.
Per altra banda, la implantació de la nova estructura educativa establerta a la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu,
comporta una nova ordenació dels ensenyaments de règim general, que implicarà
necessàriament la desaparició del batxillerat unificat polivalent (BUP) regulat per la
Llei 14/1970, de 4 d’agost, i la implantació generalitzada del batxillerat LOGSE.
Aquesta circumstància obliga a adaptar la regulació de l’exempció de l’avaluació de
la llengua catalana i literatura al nou ordenament del sistema educatiu.
Per aquests motius, i a proposta de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació dict la següent
ORDRE
Article únic
L’article 5 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 29
d’abril de 1998, de regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la
literatura catalanes, queda redactat en els termes següents:
Els alumnes que hagin obtingut l’exempció de l’avaluació de la llengua i de
la literatura catalanes en un o en els dos cursos de batxillerat, o que hagin cursat algun
d’aquests cursos fora de les Illes Balears, Catalunya o la Comunitat Valenciana,
podran quedar dispensats de realitzar la prova de llengua catalana i literatura en el
procediment d’accés a la Universitat. Els alumnes que pretenguin obtenir aquesta
dispensa, hauran de sol·licitar-la d’acord amb l’establert a l’article 7.
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el BOCAIB.
Palma, 21 de desembre de 1998
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Manuel Ferrer Massanet
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RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 1998 del conseller d’Educació,
Cultura i Esports, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques
per al desenvolupament de programes de garantia social per a
entitats privades sense afany de lucre i centres d’educació privats.
Per Ordre de 24 de setembre de 1998 (BOCAIB de 15.10.98) d’aquesta
Conselleria, es convocaren ajudes econòmiques per al desenvolupament de programes de garantia social per a entitats privades sense afany de lucre i centres d’educació
privats.
Examinades les peticions presentades, vists els informes preceptius i en base als
criteris establerts en la convocatòria, a proposta de la comissió d’avaluació,
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Segon. Denegar les sol•licituds d’ajudes relacionades a l’annex II d’aquesta
Resolució, en no haver aconseguit d’assolir una valoració suficient, seguint els
criteris d’avaluació i quantificació fixats en l’Ordre de convocatòria.
Tercer. La percepció de l’ajuda es farà efectiva en dos terminis, el primer del
85% del total i el segon, del 15% restant.
Aquestes percepcions es troben condicionades al fet que els beneficiaris de
l’esmentada presentin la doocumentació següent:
A: Per al primer termini
Acceptació de la subvenció concedida. Si en el termini de 15 dies, comptadors
a partir de la recepció de la comunicació en què es notifica la concessió de la
subvenció, les entitats beneficiàries no hi renuncien expressament i per escrit,
s’entendrà que és acceptada.
Certificació de l’entitat en què consti: data d’inici i d’acabament de l’activitat
formativa, i durada, components de l’equip educatiu i distribució horària de cada
grup.
Relació d’alumnes matriculats.
Resum estadístic en què s’indiqui la procedència, les característiques i el
nivell acadèmic de l’alumnat.
Proposta curricular de cada un dels perfils subvencionats en què constarà:
• Objectius
• Continguts procedimentals, conceptuals i actitudinals. Es farà referència
als continguts de formació bàsica i orientació professional relacionats amb el perfil
professional.
• Criteris d’avaluació, referits a les capacitats definides en els objectius.
• Tipologia d’activitats i metodologia que s’ha d’emprar.
B: Per al segon termini:
Certificació de la persona responsable de l’entitat en què consti compliment
de l’objecte i la finalitat de l’ajuda concedida, i la quantitat total que s’ha destinat al
desenvolupament de l’activitat.
Fotocòpia compulsada de la totalitat de les nòmines del professorat.
El total de rebuts i factures originals corresponents a despeses imputades
totalment a la subvenció. En el cas de despeses compartides, s’hauran de presentar
fotocòpies compulsades de les factures o rebuts de la despesa general, i especificarhi la quantia imputada al programa de garantia social.
Certificació de la persona responsable de l’entitat d’haver inclòs en l’inventari
el material inventariable comparat amb l’ajuda rebuda.
Acta d’avaluació final amb els resultats obtinguts, a l’efecte d’expedició de
les esmentades certificacions en el punt 9è 3 de l’apartat I.
Expedient personal de cada alumne: fitxa d’inscripció individual, fitxa de
seguiment i avaluació.
Memòria explicativa, amb els punts següents:
a) Resum del desenvolupament del programa.
b) Alumnat que ha participat, abonaments produïts i les seves causes.
c) Objectius assumits, insercions laborals produïdes i perspectives i/o
continuïtat dels estudis de l’alumnat del programa.
d) Incidència en la integració de l’alumnat amb necessitats educatives
especials associades a condicions personals de discapacitat dels plans d’inserció
laboral que, subvencionats pel Ministeri d’Educació i Cultura o per la mateixa
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports s’estiguin desenvolupant o s’hagin
desenvolupat.
e) Recursos utilitzats.
f) Valoració general del programa i conclusions sobre el compliment de les
condicions generals del programa.
En cas d’entitats locals que desenvolupin algun programa, els apartats 2 i
3 se substituiran per una certificació expedida pels serveis competents d’haver
ingressat en llur comptabilitat l’import de la subvenció atorgada, i també s’hi
detallaran les despeses efectuades.
Aquesta Resolució posa fi a la via administrativa. Contra aquesta, podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
a partir de la notificació personal de la notificació individual, d’acord amb el que
preveu la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. La interposició
del recurs requerirà haver formulat prèviament la comunicació prevista en 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.

HE RESOLT:
Palma, 26 de novembre de 1998
Primer. Concedir les ajudes econòmiques a entitats privades sense afany de
lucre, entitats locals, associacions empresarials sense afany de lucre i centres
d’educació privats, per als programes que s’expressen, que es relacionen a l’annex I
d’aquesta Resolució, amb indicació de les quantitats íntegres que s’hi detallen.

Manuel Ferrer Massanet
Conseller d’Educació, Cultura i Esports

