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Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 4958
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 27 de febrer de
2007, per la qual es regula l’ordenació i l’organització dels
ensenyaments de tercer i quart curs d’Educació secundària obligatòria i els ensenyaments de batxillerat a l’Institut d’Educació
Secundària Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears
La Llei 10/1990 de l’Esport, de 15 d’octubre (BOE núm. 249, de 17 d’octubre) estableix que l’esport d’alt nivell ha de ser atès amb mesures de protecció per les seves característiques i dedicació específica, dins els principis generals, a l’article 6.1 que l’esport d’alt nivell es considera d’interès per l’Estat i als
articles 52 i 53 determina mesures per facilitar la preparació tècnica i la incorporació al sistema educatiu dels esportistes d’alt nivell.
El RD 1467/1997, de 19 de setembre (BOE núm. 248, de 16 d’octubre)
sobre esportistes d’alt nivell, estableix a l’article 11 en relació a les mesures
adoptades per facilitar als esportistes d’alt nivell el seguiment dels seus estudis
que els centres que imparteixen ensenyaments de règim general tindran present
aquesta condició en relació a la sol·licitud de canvis d’horaris, grups i exàmens
que coincideixin amb les seves activitats, així com respecte als límits de permanència establerts per la legislació educativa.
La Llei 14/2006, de 17 d’octubre de l’esport de les Illes Balears (BOIB
núm. 151, de 26 d’octubre de 2006) regula a l’article 27.1, la qualificació d’esportista d’alt nivell en l’àmbit de les Illes Balears i a l’article 29 1.b. estableix
que els esportistes amb aquesta qualificació podran accedir als beneficis de
poder comptabilitzar els estudis amb l’activitat esportiva, mitjançant l’adopció
de mesures acadèmiques especials.
A partir de l’acord del Consell de Govern d’11 d’abril de 1997 (BOCAIB
núm. 57, de 10 de maig de 1997) pel qual es crea i regula el Consorci denominat Escola Balear de l’Esport, que té assignada la funció de desenvolupar els
programes de Tecnificació Esportiva, es duu a terme aquesta actuació amb el
Consell Superior d’Esports i en aquests programes hi ha esportistes que han de
compaginar estudis, entrenaments i competicions.
Per tal de facilitar a aquests esportistes el seguiment dels seus estudis, el
Govern de les Illes Balears, mitjançant el Decret 63/2006, de 7 de juliol (BOIB
núm. 99 de 15 de juliol) va crear l’Institut d’Educació Secundària Centre de
Tecnificació Esportiva Illes Balears.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig de l’Educació, (BOE núm. 106 de
4 de maig de 2006), estableix a l’article 1.e. que un dels principis del sistema
educatiu serà la flexibilitat per adequar l’educació a la diversitat d’interessos,
expectatives i necessitats de l’alumnat.
Aquesta Ordre té per objecte regular els ensenyaments d’Educació secundària obligatòria i de batxillerat que s’imparteixen a l’esmentat centre, adaptats
a les característiques específiques del seu l’alumnat.
Els ensenyaments de l’etapa obligatòria s’organitzen com a la resta de
centres que imparteixen aquesta etapa, amb les particularitats previstes, específiques per aquest tipus d’alumnat.
L’esmentada Llei orgànica 2/2006, d’Educació, en el seu article 67.2 estableix que els esportistes d’alt nivell majors de setze anys es podran incorporar
als ensenyaments per a persones adultes. És per això que els ensenyaments de
batxillerat impartits en aquest centre es regulen com els ensenyaments presencials de batxillerat per a persones adultes amb les particularitats previstes, específiques per aquest tipus d’alumnat.
D’acord amb l’article 15.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
correspon a la comunitat autònoma la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria d’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
graus, modalitats i especialitats, d’acord amb el que disposa l’article 27 de la
Constitució i les lleis orgàniques que, de conformitat amb l’apartat 1 de l’article
81 d’aquesta, el desenvolupen, i sense perjudici de les facultats que l’article
149.1.30a. atribueix a l’Estat i a l’Alta Inspecció pel que fa al seu compliment i
garantia.
Mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de
funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a les Illes Balears en matèria
d’ensenyament no universitari, i d’acord també amb la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’ Educació, correspon als òrgans de Govern de les Illes Balears dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions que siguin necessàries.
En virtut d’això, a proposta de la Direcció General de Planificació i
Centres Educatius i d’acord amb les competències en matèria d’educació d’aquesta Conselleria, dict la següent

La present Ordre té per objecte l’ordenació i l’organització dels ensenyaments dels cursos de 3r i 4t d’Educació secundària obligatòria i els ensenyaments de batxillerat, a l’Institut d’Educació Secundària Centre de Tecnificació
Esportiva Illes Balears (IES CTEIB).
Article 2
Alumnat
1. Podran realitzar estudis de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria i de
batxillerat en aquest centre els qui compleixin almenys un dels següents requisits específics:
a) Integrants dels grups de Tecnificació de l’Escola Balear de l’Esport
(EBE)
b) Esportistes amb la qualificació d’esportista d’alt nivell a l’àmbit de les
Illes Balears acreditats com a tal per la Conselleria competent en matèria d’esports (article 27.1. de la Llei 14/2006, de l’esport de les Illes Balears)
2. L’alumnat haurà de reunir els requisits acadèmics d’accés als ensenyaments als quals opta.
3. Les persones que desitgin realitzar els seus estudis a l’IES CTEIB, hauran de presentar en el centre una sol·licitud segons el model de l’annex 3 i una
certificació de l’Administració competent en la qual consti el compliment per
part del sol·licitant d’algun dels requisits establerts a l’apartat 1 d’aquest article.
4. El procés d’admissió d’alumnes s’ajustarà a la normativa que per
aquest alumnat s’estableixi per part de la Conselleria d’Educació i Cultura.
5. Els requisits específics d’accés es revisaran anualment. Si un alumne
deixa de complir els requisits específics d’accés , causarà baixa en el centre. No
obstant si aquest fet es produeix durant el curs escolar podrà finalitzar el curs en
el centre.
6. El cap d’estudis, en l’elaboració de l’horari, possibilitarà la realització
de les sessions d’entrenament de l’alumnat.
7. Davant circumstàncies documentalment justificades de caràcter esportiu (assistència a competicions, concentracions, stages…), el professorat modificarà dates d’exàmens, presentació de feines i altres elements d’avaluació.
8. Hi haurà col·laboració entre l’equip directiu i el professorat del centre
amb els tècnics esportius responsables i el tutor assignat per la Direcció General
d’Esports.
Article 3
Educació secundària obligatòria
1. El projecte educatiu del centre recollirà les actuacions metodològiques
més convenients per a l’adaptació dels currículums de les diferents matèries a
les circumstàncies personals, socials, esportives de l’alumnat i als aspectes regulats a la present ordre.
2. Els ensenyaments de 3r i 4t d’Educació secundària obligatòria, s’ajustaran a la normativa vigent amb les següents particularitats:
a) Els períodes lectius de la matèria d’Educació física podran coincidir
amb l’horari destinat a l’entrenament esportiu.
b) Les activitats d’estudi alternatives a la matèria de Religió podran tenir
caràcter no presencial.
c) La matèria optativa impartida a 3r d’ESO serà dissenyada pel centre i
tindrà un caràcter complementari de la formació esportiva de l’alumnat. Els
períodes lectius d’aquesta matèria podran coincidir amb l’horari destinat a l’entrenament esportiu.
d) Les matèries optatives impartides a 4t d’ESO seran: una dissenyada pel
centre i tindrà un caràcter complementari de la formació esportiva de l’alumnat
i l’altra a triar entre Informàtica (només a escollir per a aquells alumnes que no
cursin Tecnologia) i Transició a la vida adulta. Els períodes lectius de la matèria optativa dissenyada pel centre podran coincidir amb l’horari destinat a l’entrenament esportiu.
3. Serà d’aplicació a tots els efectes l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 20 d’octubre de 2004 sobre l’avaluació a l’Educació secundària obligatòria.
4. Els departaments didàctics programaran i avaluaran el procés de recuperació de les matèries corresponents per a aquells alumnes que accedeixin als
ensenyaments d’Educació secundària obligatòria a l’IES CTEIB amb matèries
pendents de 1r i/o 2n d’ESO.
Article 4
Batxillerat
1. Els ensenyaments corresponents als dos cursos de batxillerat es podran
organitzar d’acord amb un dels següents models:

ORDRE
a) Model A. S’estructuraran en tres blocs i cadascun es cursarà en un any
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acadèmic. La ubicació i la dedicació horària setmanal per a cada matèria serà la que s’indica a l’annex 2 de la present ordre.
b) Model B. Les matèries que existeixen per a cada modalitat s’han d’impartir en dos cursos acadèmics. En aquest model l’estructuració i l’horari de les matèries es farà d’acord amb la legislació vigent per al batxillerat de règim diürn.
2. A l’annex 1 es determinen els itineraris que oferirà el centre.
3. En els dos models es tindran present les següents particularitats:
a) Els períodes lectius de la matèria d’Educació física podran coincidir amb l’horari d’entrenament esportiu.
b) Les activitats d’estudi alternatives a la matèria de Religió tindran caràcter no presencial.
c) Les matèries optatives que s’oferiran es troben especificades a l’annex 1 de la present ordre.
d) La sessió de tutoria podrà ser individualitzada.
e) L’horari de l’alumnat del tercer bloc inclourà 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.
f) Així mateix, per l’alumnat que hagi de realitzar les proves d’accés a la universitat, una vegada realitzat el procés d’avaluació final, s’inclouran sessions per
aprofundir en aquelles matèries objecte de les esmentades proves.
4. L’alumnat podrà promocionar d’un bloc o d’un curs al següent quan hagi superat totes les matèries dels blocs o del curs precedents, amb un màxim de dues
excepcions. 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
segon curs, condicionades per aquestes, que no podran ser objecte d’avaluació mentre no siguin superades les matèries de primer curs o del bloc anterior que les
condicionin. Les incompatibilitats són les mateixes que vénen regulades a les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació secundària.
5. Les qualificacions de les matèries ja superades amb anterioritat o les de l’alumnat que s’ha incorporat als ensenyaments de batxillerat impartits pel centre
des d’un altre centre, han de quedar reflectides en l’acta d’avaluació seguides de l’expressió ‘qualificat anteriorment’ (QA).
6. En ambdós models, l’avaluació es realitzarà sobre el conjunt de matèries que constitueixen cada bloc o curs. A l’expedient acadèmic i al llibre de qualificacions haurà d’incloure’s l’anotació: ‘Ensenyaments de batxillerat per a esportistes d’alt nivell i tecnificació esportiva a l’àmbit de les Illes Balears, Model A/B’,
la indicació de la modalitat de batxillerat i la referència a la present Ordre.
7. L’alumnat procedent d’estudis de batxillerat d’un altre centre que s’incorpori a l’IES CTEIB no tindrà necessitat de matricular-se de nou d’aquelles matèries ja superades anteriorment i es matricularà al bloc o curs que correspongui, de manera que en cap cas superi el màxim de dues matèries no superades del curs
o blocs anteriors.
8. L’alumnat de l’IES CTEIB que abandoni el centre per incorporar-se als ensenyaments de batxillerat d’un altre centre ho farà en les condicions de promoció del règim al qual estigui adscrit el nou centre.
9. L’alumnat de L’IES CTEIB podrà realitzar un canvi de model organitzatiu, prèvia sol·licitud al director del centre. El canvi només es podrà autoritzar al
començament de cada curs acadèmic. A l’expedient acadèmic i al llibre de qualificacions de l’alumne s’estendrà diligència, signada pel secretari i visada pel director, fent constar el canvi de model, d’acord amb el previst a la present Ordre.
10. Pel que fa referència al canvi de modalitat o d’itinerari s’ajustarà a l’establert a la normativa vigent als ensenyaments de batxillerat de règim diürn.
11. L’alumnat no estarà sotmès a la limitació temporal de permanència establerta en el règim diürn.
Disposició transitòria
Adaptació
Els ensenyaments que ha començat a impartir l’IES CTEIB en el curs 2006/2007 s’adaptaran a allò que s’estableix a aquesta Ordre.
Disposició derogatòria
Queda derogada la Resolució de 2 de maig de 2005 del director general de Planificació i Centres Educatius per la qual es regula l’ordenació i l’organització
dels ensenyaments de secundària postobligatòria, adaptats per esportistes d’alt nivell autonòmic, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició final primera
Autorització
S’autoritza la Direcció General de Planificació i Centres Educatius a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per aplicar i desenvolupar el que disposa aquesta Ordre.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 de febrer de 2007
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol i Amengual
Annex 1
Itineraris de batxillerat

MODALITAT DE CIÈNCIES DE LA NATURA I LA SALUT
ITINERARI DE CIÈNCIES I ENGINYERIA
D’HUMANITATS
ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS
1r
Dibuix tècnic I
Biologia i geologia
Física i Química
Física i Química
Matemàtiques I
Matemàtiques I
Optativa: Tecnologia de la informació
2n
Física
Biologia
Matemàtiques II
Física
Química
Química
Opt.: Dibuix tècnic II
Opt.: CC de la terra

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
ITINERARI DE CIÈNCIES DE LA SALUT ITINERARI
Grec II
Història del món cont.
Història del món cont.
Llatí I
Llatí I
Matemàtiques aplic. I
Optativa: Hª i cultura de les Illes Balears
Grec II
Geografia
Història de l’art
Història de l’art
Llatí II
Matemàtiques apl. II/ Llatí II
Optativa: Psicologia
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Annex 2
Model B d’ensenyaments de batxillerat a l’IES CTEIB

Bloc 1r
Matèries comunes
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Filosofia I
Educació física

3
3
3
2

Bloc 2n
Matèries comunes
Llengua estrangera I
Filosofia II
Llengua catalana i literatura II
Religió/Activitat alternativa

Tres matèries
(Matèries de modalitat i/o optativa)
Tutoria
Total

12
1
24

Tres matèries
(Matèries de modalitat i/o optativa) 12
Tutoria
1
Total
24

3
3
3
2

Bloc 3r
Matèries comunes
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera II
Història

3
3
3

Dues matèries
(Matèries de modalitat i/o optativa)
Tutoria
Total
Reforç de Filosofia II
Reforç de Català II
Reforç de modalitat
Total

8
1
18
1
1
2
22

Annex 3
Model de sol·licitud de plaça per al curs 20__/20__

El Sr./Sra.___________________________________________________ amb DNI_________________________________
pare/mare/tutor de l’alumne____________________________________________________ amb DNI____________________________
que practica la modalitat esportiva de _________________________ i que adjunta la certificació oficial que, en el moment de formalitzar la sol·licitud, l’alumne compleix el requisit específic per poder cursar estudis a l’IES CTEIB per tenir la qualificació de:
( ) Esportista d’alt nivell en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (article 27 de la Llei 14/2006 de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes
Balears, (BOIB núm.151 de 26/10/2006).
( ) Integrant del Programa de la modalitat de ___________________ del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears de l’EBE, depenent de la
Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears.
Manifest que estic assabentat de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura que regula els ensenyaments del centre IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes
Balears.
SOL·LICIT:
Una plaça escolar per al meu fill/a/tutelat, a l’IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears, per realitzar els ensenyaments de:
ESO
( ) 3r d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
( ) 4t d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
BATXILLERAT-MODEL A (2 cursos acadèmics)
( ) 1r de batxillerat
( ) 2n de batxillerat
BATXILLERAT-MODEL B (3 cursos acadèmics)
( ) BLOC 1r
( ) BLOC 2n
( ) BLOC 3r
_______________, ____ de/d’ __________________ de 20__
El pare/mare/tutor (Signatura)
(Nom i Llinatges)_______________________________
DIRECTOR DE L’IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 4870
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 7 de febrer de 2007, per la qual es modifiquen els crèdits destinats al programa d’ajudes al desenvolupament rural de la iniciativa Leader Plus a la comunitat autònoma de les Illes
Balears
Mitjançant Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 14 de març de 2002, es fixen les normes per a la presentació i selecció de programes de desenvolupament rural per a l’aplicació a les Illes Balears de la iniciativa comunitària Leader Plus (BOIB núm. 36, de 23.03.02), modificada per l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca de 29 d’octubre de 2002 (BOIB núm. 135, de 09.11.02).
Segons el que disposa la Decisió C (2001) 4206, de 17 de desembre de 2001, per la qual s’aprova la concessió d’una ajuda per a la iniciativa Leader Plus a
la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’import total de finançament del programa és de 9.062.000,00 euros, dels quals 1.480.280,00 euros seran amb càrrec
a la comunitat autònoma de les Illes Balears i 1.570.440,00 euros, amb càrrec al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

