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Això no obstant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 27 de febrer de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 3751
Resolució de dia 3 de març de 2008 de la consellera d’Educació
i Cultura, de convocatòria per a la implantació de seccions europees en els centres educatius de les Illes Balears, sostinguts amb
fons públics, per al curs 2008-09
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que el sistema educatiu espanyol s’orientarà a la consecució, entre altres finalitats, de la
capacitació per a la comunicació en les llengües oficials, i en una o més llengües estrangeres, i fixa com a objectiu a cada etapa educativa l’adquisició de
competències en llengua estrangera.
Aquests objectius queden recollits en els reials decrets posteriors, que
estableixen les estructures de les etapes educatives i en fixen els ensenyaments
mínims: Reial decret 1513/2006 de 7 de desembre, BOE núm. 293 de 8 de desembre per a educació primària, Reial decret 1631/2006 de 29 de desembre, BOE
núm. 5 de 5 de gener per a educació secundària obligatòria, i Reial decret
1467/2007 de 2 de novembre, BOE núm. 266, de 6 de novembre, per a batxillerat. A més, tots aquests decrets inclouen disposicions addicionals per les quals
les administracions educatives poden autoritzar que una part de les matèries del
currículum sigui impartida en una llengua estrangera sempre que no es modifiquin els aspectes bàsics regulats als esmentats decrets
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a) Seleccionar els centres escolars que sol·licitin començar el desenvolupament d’una experiència d’ensenyament de continguts en llengua estrangera a
partir del proper curs 2008-09.
b) Autoritzar la continuïtat de les seccions europees als centres que els
estiguin desenvolupant durant el curs 2007-08.
c) Adequar altres modalitats d’ensenyament de continguts en llengua
estrangera en actiu durant el curs 2007-08 al model de ‘secció europea’ tal i com
es defineix al punt 2 de la present convocatòria.
2. Definició i modalitats
Té consideració de Secció Europea l’ús d’una llengua estrangera com a
llengua vehicular de l’ensenyament d’una matèria curricular o mòdul de formació professional no lingüístic a un mateix grup d’alumnat durant un curs escolar.
Les modalitats d’actuació són les següents:
Modalitat A: Seccions Europees en anglès a educació primària .
El centres educatius podran impartir una matèria no lingüística en llengua
anglesa a partir de 1r curs totalment o parcialment, d’acord amb els requeriments especificats a l’apartat 7 d’aquesta convocatòria.
Modalitat B: Seccions Europees a educació secundària.
Els centres d’educació secundària podran impartir matèries no lingüístiques totalment o parcialment en llengua anglesa a partir de 1r curs i/o en una
altra llengua estrangera a partir de 3r curs, batxillerat i cicles formatius, d’acord
amb els requeriments especificats a l’apartat 7 d’aquesta Resolució.
3. Requisits dels centres participants
Poden sol·licitar la implantació d’una secció europea els centres de les
Illes Balears, sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària,
educació secundària, batxillerat o cicles formatius, que compleixin amb els
requisits i compromisos especificats a l’apartat 7 d’aquesta Resolució.
4. Documentació que s’ha de presentar

Per una altra banda, la Unió Europea, en la cimera de caps d’Estat i de
Govern de 2002 a Barcelona, va establir com un objectiu prioritari per a 2010,
la competència lingüística de tots el ciutadans europeus en dues llengües a més
de la pròpia.

4.1. Els centres que sol·licitin la implantació d’una nova secció europea
hauran de presentar la documentació següent:

Aquesta necessitat es fa palesa a les Illes Balears, tradicionalment punt de
trobada intercultural, i que en l’actualitat té com a principal activitat econòmica, social i educativa els serveis relacionats amb l’acolliment de persones procedents d’altres països.

a) Instància de sol·licitud segons el model de l’annex I
b) Projecte pedagògic de la secció que s’hi ha d’implantar (d’acord amb
el model de l’annex III).
c) Aprovació del claustre de professorat
d) Aprovació del consell escolar

Aquestes directrius estatals i comunitàries s’han d’entendre dins el context de les Illes Balears, una societat plurilingüe i pluricultural amb dues llengües oficials, a les quals hem d’assegurar l’ús del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament, d’acord amb el que assenyala la Llei 3/1986,
de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, tal com estableix
el Decret 92/1997, de 4 de juliol (BOCAIB núm. 89, del 17) que regula l’ús i
l’ensenyament de i en llengua catalana.
A més, ateses les experiències positives prèvies a les Illes Balears en
matèria d’ensenyament de llengües: el Programa d’ensenyament primerenc de
l’idioma i el Programa de centres adscrits al conveni MEC-British Council, com
també les experiències d’ensenyament de continguts no lingüístics en llengua
estrangera desenvolupades dins el marc de seccions europees des del curs 20042005.
I atès que la Conselleria d’Educació i Cultura està redactant el decret pel
qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil,
l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, pel
qual quedarà derogat el Decret 52/2006, de 16 de juny, sobre mesures per
fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels alumnes dels
centres no universitaris sostinguts amb fons públics.
Per tot això, dict la següent ;
RESOLUCIÓ
1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució té per finalitats:

4.2 Els centres que tinguin autoritzada una secció europea per al curs
2007-08, hauran de sol·licitar-ne la continuïtat d’acord amb les bases d’aquesta
convocatòria i han de presentar la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud segons el model de l’annex II
b) Projecte pedagògic de la secció, d’acord amb el model de l’annex III,
el qual s’ha d’elaborar a partir de l’avaluació de l’experiència efectuada pel centre.
4.3 Els centres que tinguin autoritzada una experiència d’ensenyament en
tres llengües per al curs 2007-08 dins el marc del Decret 52/2006, de 16 de juny,
sobre mesures per fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres
dels alumnes dels centres no universitaris sostinguts amb fons públics, hauran
de sol·licitar-ne la continuïtat d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria.
Aquests ensenyaments en llengua estrangera s’han d’adequar, si escau, als
requeriments dels articles 7 i 8 d’aquesta Resolució, i han de presentar la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud segons el model de l’annex II
b) Projecte pedagògic de la secció, d’acord amb el model de l’annex III,
el qual s’ha d’elaborar a partir de l’avaluació de l’experiència efectuada pel centre.
c) Aprovació del claustre de professorat
d) Aprovació o informe favorable del consell escolar
4.4 Les sol·licituds, adreçades a la directora general d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives, s’han de presentar en qualsevol dels registres
de la Conselleria d’Educació i Cultura, de les delegacions territorials
d’Educació d’Eivissa i Formentera, i Menorca o de qualsevol altra dependència
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a la qual es refereix a l’apartat 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,
s’ha de fer amb el sobre obert, perquè el funcionari del servei la dati i la segelli
abans de certificar-la.
5. Termini per presentar les sol·licituds
El centres sol·licitants han de presentar la documentació que s’especifica
a l’apartat 4 dins el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà
d’haver-se publicat aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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seva tasca al centre.
7.6 El professorat dels centres autoritzats per impartir una secció europea
participarà en les activitats de formació del professorat i difusió de l’experiència que organitzi la Conselleria d’Educació i Cultura.
7.7 Així mateix, els centres participaran i col·laboraran amb la Conselleria
d’Educació i Cultura en les avaluacions inicials i finals de l’experiència, com
també facilitaran el seguiment de l’experiència per part de la comissió de seguiment.
7.8 Els centres autoritzats inclouran dins la programació general anual
(PGA) el projecte pedagògic de la secció europea i enviaran una còpia d’aquesta part de la PGA a la unitat responsable de Programes Internacionals.

6. Termini per esmenar els errors
D’acord amb el que disposa el punt 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, si la sol·licitud i/o la documentació presentada té cap defecte o hi manca documentació, es requerirà al centre interessat, perquè en el termini de 10 dies ho esmeni, i se l’advertirà que, en el cas de no fer-ho, se n’entendrà desistida la petició i s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
7. Requisits per a l’aprovació d’una secció europea
7.1 La secció europea ha de tenir l’aprovació del claustre de professorat i
el consell escolar per a la implantació.
7.2 El professorat proposat pel centre per impartir les seccions europees
ha de tenir la titulació especificada a l’annex IV.
7.3 El professorat proposat pels centres que sol·licitin seccions europees
d’educació primària, especialista en matèries no lingüístiques amb un nivell
mitjà de coneixements de llengua anglesa (mínim nivell B2 del Marc Comú
Europeu de Referència per a les Llengües) sense titulació acreditativa, es podran
acollir a la convocatòria que publicarà la Conselleria d’Educació i Cultura per
participar en un curs de formació en llengua anglesa i metodologia AICLE
(Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) de 250 hores, durant
els mesos de maig, juny i juliol (15 dies a l’estranger) de 2008, per al qual tindran dedicació exclusiva i seran substituïts als seus centres educatius. El professorat que participi en aquest curs adquireix el compromís d’aconseguir, en un
termini màxim de 3 cursos escolars, la titulació requerida a l’annex IV per poder
continuar impartint la secció europea. L’aprovació definitiva de la secció europea dels centres que es trobin en aquesta situació quedarà sotmesa a la participació amb aprofitament del professorat en aquest curs de preparació.
Quant al professorat proposat pels centres que sol·licitin seccions europees d’educació secundària, especialista en matèries no lingüístiques amb un
nivell avançat de coneixements de llengua anglesa (mínim nivell B2 del Marc
Comú Europeu de Referència per a les Llengües) que no compti amb la titulació adient, la comissió tècnica de seguiment valorarà cada cas i emetrà un informe sobre la idoneïtat per dur a terme el programa. Aquest professorat adquireix
el compromís d’aconseguir, en un termini màxim de 3 cursos escolars, la titulació requerida a l’annex IV per poder continuar impartint la secció europea.
Per a l’avaluació dels coneixements lingüístics d’aquest professorat, la
comissió tècnica de seguiment podrà comptar amb el suport de tècnics especialistes en avaluació de nivell de competència en llengües estrangeres.
7.4 Es podrà impartir totalment o parcialment en la llengua de la secció
europea qualsevol matèria no lingüística del currículum, excepte aquelles que,
d’acord amb la normativa vigent, s’han de fer en llengua catalana (articles 17 i
18 del Decret 92/1997, de 4 de juliol (BOCAIB núm. 89 del 17).
Els centres que, en el moment de la publicació d’aquesta Resolució, tenguin implantada una secció europea o un altra modalitat d’ensenyament en una
llengua estrangera en què la matèria sigui alguna de les esmentades en el Decret
92/1997, podran continuar amb l’experiència, sempre que comptin amb la deguda autorització derivada de convocatòria pública..
El còmput mínim anual d’hores de matèries no lingüístiques impartides en
llengua estrangera haurà de ser equivalent a una hora setmanal.
7.5 La Conselleria d’Educació i Cultura assignarà, amb caràcter preferent,
un ajudant lingüístic a temps parcial o complet als centres amb seccions europees, per donar-los suport amb l’ensenyament de la llengua estrangera oral. La
Conselleria establirà les condicions en què aquest personal desenvoluparà la

7.9 Els centres autoritzats, un cop aprovada i avaluada la PGA, hauran de
reflectir la implantació de la secció europea en el projecte lingüístic de centre.
El tractament de llengües, català, castellà i llengua estrangera, en els centres
amb seccions europees s’haurà de ajustar a la normativa vigent, Decret 92/1997,
de 4 de juliol (BOCAIB núm. 89, del 17), quant a càrrega horària i matèries que
s’imparteixin en cada una de les llengües. Així mateix, els centres amb seccions
europees de educació primària hauran de reflectir al seu projecte lingüístic les
mesures adients per assegurar, si escau, la incorporació progressiva a la secció
europea de l’alumnat nouvingut sense coneixements suficients d’alguna o cap
de les llengües ensenyades al centre.
7.10 Els centres reflectiran en la memòria de final de curs l’avaluació de
la secció, que inclourà una valoració de la competència de l’alumnat en llengua
catalana, castellana i estrangera. Una còpia d’aquesta avaluació serà tramesa al
Servei de Programes Internacionals abans del 30 de juny de 2009.
8. Implantació de les seccions europees
8.1 Seccions europees d’educació primària
Els centres d’educació primària autoritzats per implantar una secció europea dins el marc d’aquesta Resolució ho faran de manera progressiva començant
preferentment pel primer curs de primària i d’acord amb el professorat disponible al centre. En anys successius s’anirà implantant progressivament fins a completar la totalitat de l’educació primària. Les seccions europees d’educació primària s’hauran d’implantar a tots els grups o línies del nivell en què comencin.
8.2 Seccions europees de secundària
Els centres d’educació secundària autoritzats per implantar una secció
europea dins el marc d’aquesta Resolució ho faran de manera progressiva
començant preferentment pel primer curs de l’etapa educativa per a la primera
llengua estrangera, i tercer curs per a la segona llengua estrangera, d’acord amb
el professorat disponible al centre. En anys successius s’anirà implantant progressivament fins a completar la totalitat de l’etapa educativa.
8.3 El nombre mínim d’alumnat per dur a terme una secció europea en
anglès serà de quinze per grup, excepte en els centres on el nombre total d’alumnat matriculat al nivell que és objecte de la secció sigui menor de quinze.
El nombre mínim d’alumnat per dur a terme una secció europea en una
altra llengua estrangera serà de deu per grup, excepte en els centres on el nombre total d’alumnat matriculat al nivell que és objecte de la secció sigui menor
de deu.
8.4 Els centres podran tenir més d’una secció europea sempre que compleixin amb els requisits establerts a aquesta convocatòria.
9. Convocatòria i selecció dels centres
9.1 Seccions europees de nova creació
Es podrà autoritzar la implantació de fins a un màxim de 60 noves seccions europees el curs escolar 2008-09.
9.2 Seccions europees i altres tipus de ensenyament en tres llengües autoritzats per al curs 2007-08
Els centres que estiguin impartint ensenyaments totals o parcials de continguts no lingüístics en llengua estrangera dins el marc de seccions europees o
qualsevol altre programa (excepte els que estan subjectes al conveni amb el
British Council) hauran de sol·licitar la continuïtat de l’experiència d’acord amb
el que s’especifica als apartats 4, 7, i 8 d’aquesta Resolució.
9.3 La selecció dels centres es durà a terme mitjançant resolució motivada dictada per la consellera d’Educació i Cultura a proposta d’una comissió tèc-
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nica de selecció presidida per la directora general d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives, i integrada per les persones següents:
-El cap del Departament d’Inspecció Educativa que actuarà de president
en cas d’absència de la directora general
-Un representant de la Direcció General d’Innovació i Formació del
Professorat
-Un representant de la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius
-Un representant del Servei de Programes Internacionals
-Un representant del Servei d’Ensenyament del Català
-Un delegat o delegada territorial de Menorca, o d’Eivissa i Formentera
qui podrà delegar en l’inspector o inspectora d’Educació coordinador o coordinadora de la demarcació respectiva
-Un funcionari o funcionària de la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives, qui hi farà de secretari o secretària.
La comissió podrà recaptar del Departament d’Inspecció Educativa i dels
tècnics que consideri oportú l’elaboració d’informes amb relació a les sol·licituds rebudes.
9.4 La comissió valorarà les sol·licituds, d’acord amb els criteris següents:
9.4.1 Centres que sol·licitin la implantació d’una secció europea nova:
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11. Acreditació del professorat
Desprès d’haver-ne fet la valoració esmentada a l’article 10, es concediran fins a 3 crèdits de formació al professorat implicat durant els primers dos
cursos escolars de participació a l’experiència.
12. Resolució de la convocatòria
12.1 La comissió de selecció ha de publicar en el web Educatiu de les Illes
Balears (weib) la llista provisional de projectes aprovats i denegats amb l’expressió dels motius d’aprovació o de denegació de les sol·licituds. Els centres
interessats, en un termini no superior a 3 dies hàbils, comptadors a partir de la
data de publicació de la llista provisional, poden formular-hi reclamacions adreçades a la presidenta de la comissió de selecció.
12.2 Una vegada examinades per la comissió de selecció les reclamacions
presentades, s’ha d’elevar a la consellera la proposta de resolució de la convocatòria.
12.3 La consellera d’Educació i Cultura n’ha de resoldre motivadament i
ha d’ordenar la notificació individual i la publicació en el weib del centres seleccionats, com també dels centres sol·licitants no seleccionats, amb expressió dels
motius de la denegació.

-Projecte pedagògic. Fins a 6 punts
-Formació en llengua estrangera del professorat implicat en l’experiència.
Fins a 4 punts.
-Nombre d’unitats i alumnat en què repercutirà. Fins a 3 punts.
-Estratègies per a la continuïtat de l’experiència al llarg de tota l’etapa
educativa. Fins a 3 punts.
-Experiència prèvia del centre en matèria d’ensenyament d’idiomes i projectes internacionals. Fins a 2 punts.

12.4 La resolució de la consellera s’ha de dictar en el termini de tres
mesos, comptadors des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini establert anteriorment,
s’entendran desestimades totes les sol·licituds.

9.4.2 Centres amb autorització administrativa per impartir ensenyaments
no lingüístics en llengua estrangera durant el curs 2007-08 en qualsevol de les
modalitats vigents amb anterioritat a aquesta Resolució, amb excepció dels que
estan subjectes al conveni amb el British Council.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini
d’un mes, comptador des del dia següent a la data de la publicació, d’acord amb
el que disposa el punt 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La comissió, un cop comprovat que la secció compleix amb els requisits
establerts en aquesta convocatòria, n’analitzarà la viabilitat i les estratègies per
a la continuïtat al llarg de tota l’etapa educativa abans de proposar-ne l’autorització.
9.5 La comissió tindrà en compte els criteris prioritaris següents:
-Centres autoritzats per impartir ensenyaments en una tercera llengua
durant el curs 2007-08.
-Centres objecte de la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura
d’11 de setembre de 2007 (BOIB del 15), sempre que sol·licitin una secció europea d’educació primària.
-Centres d’educació primària adscrits a un centre de secundària amb seccions europees en actiu durant el curs 2007-08.
-Centres d’educació secundària que tenguin adscrits centres d’educació
primària amb seccions europees en actiu durant el curs 2007-08.
-Centres públics d’educació primària.
-Distribució territorial dels centres que afavoreixi la creació de xarxes
zonals a totes les illes.
10. Seguiment i avaluació
El seguiment de l’experiència es farà per una comissió tècnica de seguiment formada per les persones següents:
-La directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives
o persona en qui delegui que presidirà la comissió:
-Un representant del Departament d’Inspecció Educativa
-Un representant del Servei de Programes Internacionals
-Un assessor de llengües estrangeres d’un Centre de Professorat, designat
pel director general d’Innovació i Formació del Professorat
Aquesta comissió emetrà un dictamen de l’activitat desenvolupada en
finalitzar el curs escolar per tal de valorar-ne la continuïtat. Per a la realització
d’aquesta avaluació final i valoració de la continuïtat de la secció europea, la
comissió comptarà amb el suport d’un representant del Servei d’Ensenyament
del Català.

13. Publicitat
Aquesta resolució s’ha de publicar en el BOIB.

En cas d’interposar-se recurs de reposició, una vegada desestimat aquest,
expressament o per silenci, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, d’acord amb el que disposa el punt 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent a la publicació.
Igualment, contra aquesta resolució es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa el punt 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent a la
publicació.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 3 de març de 2008
Annex I
Model de sol·licitud de participació en la convocatòria per a la implantació de seccions europees noves d’educació primària i secundària el curs escolar
2008-09
(la versió electrònica d’aquest document en format Word es pot trobar al
weib, secció de Programes Internacionals)
Els centres que sol·licitin l’autorització de més d’una secció europea hauran d’emplenar els apartats 1-5 per a cada una d’elles.
Dades del centre
Nom
Codi
Adreça
Telèfon/
Fax/
A/e
………………………………… com a director/a del centre, sol·licit l’aprovació de la implantació d’una secció europea ‘
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dins el marc d’aquesta convocatòria amb la previsió següent:
1. Característiques de la secció
Idioma
Matèria
Nivells
Nombre de grups
Nombre d’alumnes
Còmput d’hores anuals que s’impartiran a cada grup en LE (sense comptar les d’idioma)

08-03-2008

a cada una d’elles):
1. Característiques de la secció
Idioma
Matèria
Nivells
Nombre de grups
Nombre d’alumnes
Còmput d’hores anuals que s’impartiran a cada grup en LE (sense comptar les
d’idioma)

2. Professorat de llengua estrangera i de matèries no lingüístiques implicat

2. Professorat de llengua estrangera i de matèries no lingüístiques implicat
Nom/ Situació laboral o administrativa/Titulació en l’idioma de la secció
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………

3. Necessitats de formació del professorat per a la implantació de l’experiència durant el curs 2008-09, si escau
4. Necessitats de material didàctic, si escau

3. Necessitats de formació del professorat per a la continuació de l’experiència
durant el curs 2008-09, si escau
4. Necessitats de material didàctic, si escau

5. Estratègies per a la continuïtat de l’experiència al llarg de l’etapa educativa (o posteriors, si escau)
6. Experiència prèvia
-Ensenyament anticipat de la llengua estrangera ininterrompudament:
Educació infantil ……………….. curs inici: …………./…………
Educació primària ……………….. curs inici …………/………….
-Participació en projectes europeus Comenius
-Activitats d’intercanvis d’alumnat i/o professorat amb altres països
-Altres projectes, iniciatives i treballs realitzats en el centre relacionats
amb el foment de l’ensenyament d’idiomes.

Signatura del director/a

Nom
Situació laboral/administrativa Titulació en l’idioma de la secció
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Segell del centre
Annex II

Model de sol·licitud de participació en la convocatòria per a:
-Centres amb seccions europees vigents durant el curs 2007-08 que sol·licitin
continuar amb aquests ensenyaments el curs escolar 2008-09
-Centres amb qualsevol altra modalitat de ensenyament de continguts en llengua estrangera autoritzades amb anterioritat a aquesta resolució, i que sol·licitin la seva adequació al model de secció europea per continuar amb aquests
ensenyaments el curs escolar 2008-09

5. Estratègies per a la continuïtat de l’experiència al llarg de l’etapa educativa
(o posteriors, si escau)
Signatura del director/a
Segell del centre
Annex III
Guió per al projecte pedagògic de la secció europea
1. Antecedents i justificació
2. Objectius
3. Tractament de les llengües al centre: estratègies metodològiques i de coordinació del professorat, càrrega horària, matèries impartides i ús de cada llengua
(català, castellà i llengua estrangera) dins el centre.
4. Mesures per a la incorporació a la secció europea de l’alumnat nouvingut
sense competència lingüística en alguna o cap de les llengües del centre, si
escau.
5. Organització: professorat implicat i distribució de tasques; coordinació, etc.
6. Alumnat implicat: requisits i vies de selecció en el cas d’educació
secundària, si escau
Implicació de les famílies
7. Previsió d’activitats de suport de la secció: intercanvis presencials i virtuals;
viatges d’estudi; projectes europeus; formació del professorat
8. Materials didàctics
9. Utilització de les TIC i els mitjans audiovisuals
Annex IV

Dades del centre
Nom
Codi
Adreça
Telèfon/ Fax/ A/e
…………………………………… com a director/a del centre confirm que
durant el curs 2007-08 tenim autoritzada una experiència d’ensenyament de
continguts no lingüístics en llengua estrangera de les característiques següents:
Idioma
Matèria
Nivells
Nombre de grups
Nombre d’alumnes
Còmput d’hores anuals que s’imparteixin a cada grup en LE (sense comptar
les d’idioma)

Titulacions requerides i mèrits per impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera dins el marc de les seccions europees d’educació primària i
secundària
I. Requisits
a) Seccions europees de Educació Primària: Mestre d’anglès, o Llicenciatura
en filologia anglesa o afins , o Cicle elemental d’EOI , o First Certificate in
English o superior. Universitat de Cambridge
b) Seccions europees d’educació secundària (anglès): Mestre d’anglès, o
Llicenciatura en filologia anglesa o afins , o Cicle elemental d’EOI, o First
Certificate in English o superior. Universitat de Cambridge
c) Seccions europees d’educació secundària (francès): Mestre de francès, o
Cicle elemental d’EOI, o Llicenciatura en filologia francesa o afins, , o
Llicenciatura en traducció i interpretació (francès), o Diplôme d’études en
langue française (DELF B2) o superior. Ministeri d’Educació. França.

Professorat de llengua estrangera i de matèries no lingüístiques implicat
Nom/ Situació laboral o administrativa/ Titulació en l’idioma de la secció
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Per al curs 2008-09 sol·licit la continuïtat de l’experiència dins el marc
d’aquesta convocatòria amb la previsió següent (els centres que sol·licitin l’autorització de més d’una secció europea hauran d’emplenar els apartats 1-5 per

d) Seccions europees d’educació secundària (alemany): Llicenciatura en filologia germànica o afins, o Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany), o
Cicle elemental d’EOI, o Goethe-Zertificat (ZMP) B2 o superior. Institut
Goethe
II. Mèrits
Es podran considerar com a mèrits totes les titulacions addicionals a la presentada com a requisit

BOIB
a) Seccions europees en llengua anglesa (primària i secundària)
Mestre d’angles
Cicle elemental d’EOI (angles)
Certificat d’aptitud d’EOI (anglès)
Llicenciatura en filologia anglesa o afins
Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès)
First Certificate in English. Univ. de Cambridge
Certificate of Advanced English. Univ. de Cambridge
Certificate of Proficiency in English. Univ. de Cambridge
Títol de postgrau en llengua anglesa o metodologia de
l’ensenyament de llengües estrangeres
Títol de postgrau en la seva especialitat obtingut en una
institució d’educació superior d’un país de llengua anglesa
b) Seccions europees en llengua francesa (secundària)
Mestre de francès
Cicle elemental d’EOI (francès)
Certificat d’aptitud d’EOI (francès)
Llicenciatura en filologia francesa o afins
Llicenciatura en traducció i interpretació (francès)
Diplôme d’études en langue française (DELF B2) o
superior. Ministeri d’Educació. França.
Diplôme approfondi de langue française C1 (DALF C1) o
superior. Ministeri d’Educació. França.
Diplôme approfondi de langue française C2 (DALF C2).
Ministeri d’Educació. França.
Títol de postgrau en llengua francesa o metodologia de
l’ensenyament de llengües estrangeres
Títol de postgrau en la seva especialitat obtingut en una
institució d’educació superior d’un país de llengua francesa
c) Seccions europees en llengua alemanya (secundària)
Cicle elemental d’EOI (alemany)
Certificat d’aptitud d’EOI (alemany)
Llicenciatura en filologia germànica o afins
Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany)
Goethe-Zertificat B2 (ZMP). Institut Goethe
Goethe-Zertificat C1 (ZMP). Institut Goethe
Zentrale Oberstufen Prüfung (ZOP). Institut Goethe (C2)
Títol de postgrau en llengua alemanya o metodologia de
l’ensenyament de llengües estrangeres
Títol de postgrau en la seva especialitat obtingut en una
institució d’educació superior d’un país de llengua alemanya
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sos selectius derivats de les corresponents ofertes d’ocupació pública.
1 punt
1 punt
2 punts
2 punts
2punts
1.5 punts
2punts
2.5 punts
2.5 punts
2.5 punts

1 punt
1 punt
2 punts
2 punts
2 punts
1.5 punts
2 punts
2.5 punts

Quart. Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’
Annex I
Places convocades a processos selectius
Categoria
Nombre de places
ATS/DUI
469
Auxiliar d’infermeria
278
Zelador/zeladora
126
FEA d’anestèsia i reanimació
12
FEA de cirurgia general i de l’aparell digestiu
7
FEA d’obstetrícia i ginecologia
9
FEA d’oftalmologia
4
FEA d’oncologia mèdica
3
FEA de pediatria
9
FEA de psiquiatria
8
FEA de radiodiagnòstic
3
FEA de traumatologia i cirurgia ortopèdica
7
Fisioterapeuta
25
Grup auxiliar administratiu
235
Llevador/llevadora
17
Metge/metgessa de família en equips d’atenció primària
54
Metge/ metgessa especialista en pediatria/puericultura en EAP
21
Total

2.5 punts
2.5 punts

1 punt
2 punts
2 punts
2 punts
1.5 punts
2 punts
2.5 punts
2.5 punts
2.5 punts

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 3715
Acord del Consell de Govern de 29 de febrer, sobre l’aprovació
de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2008 del personal
dependent del Servei de Salut de les Illes Balears
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta conjunta de la, consellera d’Interior i del conseller de Salut i Consum en sessió celebrada el dia 29
de febrer de 2008, adopta entre altres l’acord següent:
‘Primer. Aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2008 del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.
Les places de personal estatutari que s’ofereixen, distribuïdes per categories, són les que figuren a l’annex I d’aquest acord.
Segon. Les respectives convocatòries dels processos selectius determinaran el percentatge de places que es reserva per cobrir pel sistema de promoció
interna.
Del nombre total de places ofertes cal reservar el 5 % per a persones que
acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. La distribució d’aquesta reserva per categories s’efectuarà en les respectives convocatòries de
proves selectives.
Tercer. Les places de personal estatutari que s’ofereixen per al concurs de
trasllats, distribuïdes per categories, són les que figuren a l’annex II d’aquest
acord.
Les places que després de la resolució del concurs de trasllats no siguin
adjudicades o quedin vacants s’acumularan a les que s’ofereixin en els proces-

Annex II
Places convocades per al concurs de trasllats
Categoria
Nombre de places
ATS/DUI
469
Auxiliar d’infermeria
277
Calefactor/calefactora
6
Zelador/zeladora
125
Electricista
4
Infermer/infermera d’urgències en atenció primària
32
FEA d’anestèsia i reanimació
29
FEA d’aparell digestiu
10
FEA de cirurgia general i de l’aparell digestiu
19
FEA de neurocirurgia
4
FEA d’obstetrícia i ginecologia
20
FEA d’oftalmologia
12
FEA d’oncologia mèdica
9
FEA de pediatria
23
FEA de psiquiatria
19
FEA de radiodiagnòstic
10
FEA de traumatologia i cirurgia ortopèdica
17
FEA d’urologia
8
Fisioterapeuta
25
Fontaner/fontanera
1
Governanta
2
Grup administratiu de la funció administrativa
61
Grup auxiliar administratiu
234
Grup de gestió de la funció administrativa
41
Higienista dental en àrea en atenció primària
6
Llevador/llevadora
17
Metge/metgessa de família en equips d’atenció primària
126
Metge/ metgessa especialista en pediatria/puericultura en EAP
50
Peó
1
Auxiliar de cuina
15
Planxador/planxadora
1
Tècnic/tècnica especialista d’anatomia patològica
10
Tècnic/tècnica especialista de laboratori
57
Tècnic/tècnica especialista de radiodiagnòstic
54
Telefonista
4
Treballador/treballadora social
15
Total
El secretari en funcions
Carles Manera Erbina
Palma a 29 de febrer de 2008

—o—

