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Vocal quart suplent: Silvia Company Plà
Vocal cinquè suplent: Magdalena Ochoa de Olza Vidal
Vocal sisè suplent: Rosa María Palacio Rocamora
Vocal vuitè suplent: Luís Carlos González de Alaiza García
Tribunal qualificador per al cos auxiliar - Torn lliure, Torn de promoció interna vertical i creuada i per al personal laboral fix i reserva per a persones amb
discapacitat Vocal segon suplent: Teresita Relea Ortega
Tribunal qualificador per al cos auxiliar –Pla d’estabilitat de l’ocupació Vocal segon suplent: Luís Riera Granel
Vocal quart suplent: Maria Cruz Benito Martín
Vocal setè suplent: Joan M. Barceló Bennassar
Tribunal qualificador per al Cos subaltern - Torn lliure, Torn de promoció
interna vertical creuada i per al personal laboral fix i reserva per a persones
amb discapacitat Vocal segon suplent: José Frontera Deyà

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 5109
Publicació de l’Acord de col·laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Institut de Crèdit Oficial de 5
de març de 2009, per donar suport a les inversions de les petites
i mitjanes empreses
D’acord amb el que disposa l’article 12.1 c del Text refós de la Llei de
subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, s’insereix, a continuació, el text íntegre de
l’Acord de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l’Institut de Crèdit Oficial de 5 de març de 2009, per donar suport a les inversions de les petites i mitjanes empreses.
Palma, 6 de març de 2009
El secretari general
Fernando Toll-Messía Gil

(Vegeu la versió castellana)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5115
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es
convoca la realització del Curs de formació per ser autoritzat per
ocupar places destinades a mestres d’educació infantil al primer
cicle d’educació infantil
En el marc del que disposen l’article 14.7 de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació i l’article 4 del Reial decret 806/2006, en relació a l’ordenació jurídica dels requisits mínims que han de complir els centres de primer
cicle d’educació infantil, la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de
les Illes Balears, amb data de 25 de febrer de 2008, han signat un Conveni específic per establir un programa conjunt d’actuació en la formació dels professionals que treballen en centres de primer cicle d’educació infantil amb titulació
insuficient per ocupar plaça de mestres d’educació infantil.
La clàusula segona del Conveni estableix que la col·laboració entre les
dues administracions signants del Conveni té com a eix fonamental d’actuació
el desenvolupament del Curs de formació per ser autoritzat per ocupar places
destinades a mestres d’educació infantil al primer cicle d’educació infantil. En
aquest sentit, la susdita clàusula segona estableix que les convocatòries del curs,
així com les accions formatives que se’n derivin, han de ser programades, organitzades i impartides per personal seleccionat conjuntament per les parts signa-
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tàries.
La disposició transitòria tercera del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil estableix que podran prestar serveis amb les funcions previstes per al personal a què es refereix l’article 11.1.a d’aquest Decret les persones que, en la data
de la seva publicació, puguin acreditar estar treballant o haver treballat amb funció docent un mínim de 4 anys als centres a què es refereix la disposició transitòria cinquena del mateix Decret, que estiguin en possessió del títol de tècnic
superior en educació infantil, mestre, psicòleg, pedagog, psicopedagog o algun
dels declarats professionalment equivalents per la normativa vigent, a qualsevol
d’aquests, i sempre que en el termini de quatre anys compleixin el requisit d’haver cursat i aprovat un dels cursos convocats per la Conselleria d’Educació i
Cultura amb aquesta finalitat.
Es preveuen noves convocatòries de cursos amb aquesta mateixa finalitat
de ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d’educació infantil al
primer cicle d’educació infantil fins a cobrir les necessitats dels centres per dur
a terme aquest tipus de serveis i poder assolir, així, la necessària autorització
com centres de primer cicle d’educació infantil.
Per tot això, fent ús de les atribucions que m’atorga la legislació vigent, i
d’acord amb allò que estableix l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dict la següent
Resolució
1. Aprovar la convocatòria per a la realització del Curs de formació per ser
autoritzat per ocupar places destinades a mestres d’educació infantil al primer
cicle d’educació infantil, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta
Resolució.
2. Aprovar la provisió del nombre de places al curs i del lloc de realització, que s’indica:
40 places a un grup que s’ubicarà a Palma
2.1 La Conselleria d’Educació i Cultura es reserva la possibilitat d’ampliar el nombre de places en cas que el nombre de persones que en sol·licitin
sigui superior a 65 i que aquestes compleixin els següents requisits referits a
característiques del centre en què estiguin treballant actualment:
a) Els que actualment estiguin treballant en tasques educatives o es trobin
en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres de primer
cicle autoritzats, sempre que no hagin realitzat el curs i que no hagi estat declarat apte cap dels treballadors del mateix centre a la convocatòria anterior d’aquest mateix curs.
b) Els que actualment estiguin treballant en tasques educatives o es trobin
en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres que hagin
demanat autorització de primer cicle sempre que no hagin realitzat el curs i que
no hagi estat declarat apte cap dels treballadors del mateix centre a la convocatòria anterior d’aquest mateix curs.
c) Els que acreditin estar treballant en tasques educatives o es trobin en
excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres en funcionament que atenguin infants menors de 3 anys, sempre que no hagin realitzat el
curs i que no hagi estat declarat apte cap dels treballadors del mateix centre a la
convocatòria anterior d’aquest mateix curs.
3. Aprovar els continguts del curs i la seva temporalització, que s’adjunten a la present Resolució com a Annex I.
4. Aprovar l’obertura del termini d’inscripció al curs, a més dels requisits
exigits per a l’admissió, els criteris de selecció dels aspirants i el nombre màxim
d’admesos per centre que figura a l’Annex II de la present Resolució.
5. Facultar la comissió de seguiment prevista en el Conveni entre la
Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per prendre
les mesures pertinents per al correcte desenvolupament i organització del curs.
6. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura,
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, 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, o
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 5 de març de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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ANNEX I
CONTINGUT I HORARIS DEL CURS
1. Continguts del Curs de formació per ser autoritzat per ocupar places
destinades a mestres d’educació infantil al primer cicle d’educació infantil i
temporalització de cada una de les àrees (amb un total de 200 hores).
Àrea psicopedagògica
- Didàctica / Intervenció educativa (40 hores)
- Psicologia infantil (40 hores)
- Observació i avaluació (40 hores)
Àrea Tècnica
- Organització i gestió (40hores)
Pràcticum
- El projecte professional (40 hores)
2. Temporalització
El curs s’iniciarà durant el mes d’abril i finalitzarà abans de 31 de desembre del 2009.
L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de les Illes
Balears (UIB) comunicarà, amb la deguda antelació, els dies i els horaris concrets de realització del curs, que es publicaran a la pàgina web de l’ICE, de
l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (weib.caib.es/iepi ) de la
Conselleria d’Educació i Cultura, i als taulers d’anuncis de l’ICE.
ANNEX II
REQUISITS D’ADMISSIÓ, CRITERIS DE SELECCIÓ
DELS ASPIRANTS I TERMINI D’INSCRIPCIÓ AL CURS
1. NORMES GENERALS
1.1 S’obre el termini d’inscripció per a l’admissió al Curs de formació per
poder ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d’educació infantil
al primer cicle d’educació infantil.
1.2 Es proveeixen 40 places a Palma.
1.3 En el cas que el nombre de persones admeses al curs no superi les 20
persones, l’ICE es reserva la facultat d’ampliar en 15 dies el termini de matrícula. Superat aquest nou termini, si el nombre de persones admeses al curs no
supera les 20 persones, la Conselleria d’Educació i Cultura pot suspendre la realització del curs.
1.4 La comissió de seguiment prevista en el Conveni esmentat al preàmbul efectuarà la selecció dels interessats d’acord amb els requisits i criteris de
selecció establerts a la present resolució.
2. REQUISITS I CONDICIONS GENERALS DELS ASPIRANTS
Per participar en la selecció al curs, les persones interessades han de complir, en la data de publicació en el BOIB del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació
infantil (dia 8 de maig de 2008), els requisits següents, que han de mantenir
durant tot el procediment i acreditar documentalment en el moment de presentar la sol·licitud:
a) Certificar un mínim de 4 anys treballats en tasques docents a centres
que atenguin menors de 3 anys.
b) Estar en disposició del títol de mestre, de psicòleg o psicopedagog, de
pedagog o de tècnic de grau superior d’educació infantil, o qualsevol altre títol
declarat equivalent a alguns dels anteriors.
c) Acreditar en data de convocatòria haver realitzat, amb anterioritat al 8
de maig de 2008, en els darrers sis anys, un mínim de 30 hores de cursos de formació continuada organitzats per institucions o entitats degudament autoritzades, els continguts dels quals estiguin relacionats amb les tasques educatives o
pròpies del personal docent en un centre d’educació infantil.
3. SOL·LICITUDS
3.1 Les persones interessades han de presentar la sol·licitud normalitzada
que es podrà obtenir de la pàgina web de l’ICE (www.uib.cat/ICE/) i a la seu de
l’ICE a Palma.
3.2 Les sol·licituds d’inscripció es podran presentar en els llocs següents:
a) a la seu de l’ICE de Palma,
b) en format telemàtic a través de la web de l’ICE (www.uib.cat/ICE/).
3.3 Els aspirants han de presentar els següents documents i/o acreditacions:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat en vigor, o bé, a falta d’aquest, fotocòpia del passaport o del permís de conduir en vigor.
b) Declaració jurada de l’interessat de no estar en possessió de la titulació
necessària per accedir a places de mestre d’educació infantil.
c) Certificat emès pel centre corresponent, acreditatiu dels serveis prestats
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o altra certificació on es farà constar expressament l’antiguitat.
d) Certificació de vida laboral.
e) Còpies acarades de les certificacions dels cursos de formació continuada realitzats.
f) Altres certificacions que la comissió de seguiment podrà requerir en
cada cas per dur a terme les verificacions de dades pertinents.
3.4 El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció serà de dia 16
de març fins al 24 de març de 2009.
4. CRITERIS DE SELECCIÓ I ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS
4.1 En el termini màxim de cinc dies naturals, comptadors des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, la comissió de
seguiment efectuarà la selecció dels aspirants per ocupar les places a cada seu i
desestimarà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits de conformitat
amb l’establert als punts anteriors.
En el cas que hi hagi més aspirants que places ofertades, la selecció dels
aspirants s’efectuarà d’acord amb els següents criteris per ordre de preferència:
Criteris aplicats a característiques del centre en què estiguin treballant
actualment:
1.Els que actualment estiguin treballant en tasques educatives o en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres de primer cicle
autoritzats, sempre que no hagi realitzat el curs ni hagi estat declarat apte cap
dels treballadors del mateix centre en la convocatòria anterior d’aquest mateix
curs.
2.Els que actualment estiguin treballant en tasques educatives o en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres que hagin demanat
autorització de primer cicle, sempre que no hagi realitzat el curs i hagi sigut
declarat apte cap dels treballadors del mateix centre en la convocatòria anterior
d’aquest mateix curs
3.Els que acreditin estar treballant en tasques educatives o en excedència
forçosa o especial de les mateixes funcions a centres en funcionament que atenguin infants menors de 3 anys, sempre que no hagi realitzat el curs ni hagi estat
declarat apte cap dels treballadors del mateix centre en la convocatòria anterior
d’aquest mateix curs.
4.Els que acreditin haver treballat en tasques educatives en qualsevol dels
supòsits anteriors i que estiguin en situació d’atur en data de convocatòria d’aquest curs.
A cada tipologia de centre a què s’ha fet referència, l’admissió es farà d’acord amb el nombre preferent que s’especifica a continuació:
- 1 candidat per centre de menys de 3 unitats de primer cicle d’educació infantil
- 2 candidats per centre de 3 a 5 unitats de primer cicle d’educació infantil
- 3 candidats per centre de 6 a 8 unitats de primer cicle d’educació infantil
- 4 candidats per centre de 9 a 11 unitats de primer cicle d’educació infantil
- 5 candidats per centre de 12 i més unitats de primer cicle d’educació infantil
Només s’ultrapassarà el nombre preferent de candidats per centre assenyalats quan s’hagin atès el nombre preferent de demandes de cada centre.
A efectes de determinar el nombre preferent de candidats per centre:
- Quan es tracti de centres que tenen el mateix titular i els treballadors ho
són en forma de contractació directe, es comptabilitzaran les demandes com si
fossin d’un únic centre i al nombre de places al curs se sumaran les que corresponen a cada un dels centres que són de la mateixa localitat.
- Quan es tracti de candidats que estan contractats per la mateixa empresa o cooperativa que gestiona centres dels quals no són titulars, es comptabilitzaran les demandes com si fossin del mateix centre i al nombre de places al curs
se sumaran les que corresponen a cada un dels centres que són de la mateixa
localitat.
Els candidats seran seleccionats seguint l’ordre de nombre d’anys d’experiència en tasques docents a centres que atenguin infants de les edats que
corresponen a educació de primer cicle d’educació infantil i sempre d’acord
amb el nombre preferent per centre.
En cas d’empat d’anys d’experiència, serà preferent el candidat amb més
hores de formació continuada computada en els darrers sis anys.
4.2 La comissió de seguiment disposa de 5 dies naturals per fer la selecció dels candidats. Dia 30 de març es farà pública la llista provisional d’aspirants admesos al curs, amb expressió de les seus on han estat admesos, així com
les dates d’inici i el calendari del curs.
Els interessats tenen un termini de dos dies naturals a partir de l’endemà
de la publicació de la llista provisional per presentar les al·legacions que considerin adients, mitjançant escrit adreçat al director de l’ICE.
Dia 2 d’abril es publicaran les llistes definitives.
4.3. El període de matrícula per als aspirants admesos serà del 3 al 8 d’abril ambdós inclosos. La matrícula té un cost de 250€ que es pagaran seguint les
instruccions que estableixi l’ICE a tal efecte.
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