ORDRE DEL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
DE DIA 27 DE MARÇ DE 1996, PER LA QUAL ES FIXEN LES
ASSIGNATURES DELS CURSOS DE RECICLATGE I DE
FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL QUE HAURÀ DE FER EL
PROFESSORAT QUE TENIA MÉS DE CINQUANTA-CINC ANYS
EN EL MOMENT DE LA PUBLICACIÓ DE L'ORDRE DEL 5
D'OCTUBRE DE 1995 QUE REGULA AQUESTS CURSOS
(BOCAIB núm. 47, de 16 d’abril de 1996)

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports, del dia 5 d'octubre de 1995
(BOCAIB núm. 130, del 17-X-95), per la qual s'estableix el Pla de reciclatge i de formació
lingüística i cultural i es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana
als centres docents no universitaris de les Illes Balears, a la Disposició transitòria explica, en el
seu tercer paràgraf, que, en el marc del conveni entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a la col·laboració amb la planificació educativa, es
podrà acordar que el professorat que tingui una edat superior als cincuanta-cinc anys en el
moment de la publicació de l'esmentada Ordre, podrà ser exempt d'accedir als certificats del
pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural.
Així mateix la Comissió de direcció, prevista en les clàusules 1ª i 2ª del conveni per a la
col·laboració en la planificació educativa, abans esmentat, signat a Madrid dia 26 de maig de
1994, en la reunió que tingué lloc dia 31 d'octubre de 1995 acordà, al punt 9è, que el tema de
l'exempció dels majors de cincuanta-cinc anys fos tractat per representants de la Conselleria i
de la Direcció Provincial del MEC. En base a aquest acord, la Direcció General d'Educació,
mitjançant escrit de dia 14 de novembre de 1995, proposà a la Direcció Provincial del MEC la
resolució que considerava adient sobre aquest tema.
Atès que, mitjançant escrit de dia 12 de gener de 1996, el Director Provincial del MEC
dóna la conformitat a la proposta formulada, atesa la proposta de la Direcció General
d'Educació i l'informe favorable de la Secretaria General Tècnica, dict la següent

ORDRE
1. El professorat que en el moment de la publicació de l'Ordre, de dia 5 d'octubre de 1995, té
una edat compresa entre els 55 i els 59 anys, haurà de fer les assignatures del Pla de reciclatge i
de formació lingüística i cultural que s'indiquen a continuació d'acord amb el certificat que li
correspongui:
-Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i
primària:
·Llengua 1
·2 mòduls (que es podran elegir entre els tres corresponents a Coneixement del medi
social i cultural i el de Metodologia general de l'ensenyament de la llengua catalana).
-Certificat de Capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària:
·Llengua 1
·Seminari (el que correspongui segons l'especialitat)

2. El professorat que en el moment de la publicació de l'Ordre té una edat compresa entre 60 i
64 anys haurà d'acreditar un coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell llindar.

