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Primer. L’escola infantil pública de primer cicle EEI Magdalena Humbert
de Maó, creada pel Decret 98/2008, de 26 de setembre, començarà a desenvolupar l’activitat docent el curs 2008-09.
Segon. La configuració de l’escola serà la següent:
5 unitats d’educació infantil de primer cicle
Tercera. Amb la finalitat de garantir l’obertura i el funcionament de la
nova escola, el nomenament dels càrrecs unipersonals de govern del centre s’efectuarà amb efectes del dia 1 de setembre de 2008, sense perjudici del que disposa el punt segon de l’acord del Consell de Govern de dia 16 de maig de 2008,
pel qual es canvia l’adscripció de les escoles infantils Verge de la Salut (Palma),
Magdalena Humbert (Maó) i Francesc de Borja Moll (Ciutadella) de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració a favor de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Quart. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat al
BOIB.
Palma, 7 d’octubre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 19167
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 7 d’octubre de
2008, per la qual es disposa la posada en funcionament de l’escola infantil pública de primer cicle EEI Verge de la Salut de
Palma, per al curs 2008-09.
El Decret 99/2008 de 26 de setembre (BOIB del 2 d’octubre), estableix la
creació de l’escola infantil pública de primer cicle EEI Verge de la Salut de
Palma, amb el codi 07013671.
Per això, d’acord amb la disposició final primera de l’esmentat Decret i,
en virtut del que determina l’article 2 del Reglament orgànic de les escoles
públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació infantil i primària i dels col·legis públics d’educació primària, aprovat pel Decret 119/2002, de
27 de setembre, dict la següent
ORDRE
Primer. L’escola infantil pública de primer cicle EEI Verge de la Salut de
Palma, creada pel Decret 99/2008, de 26 de setembre, començarà a desenvolupar l’activitat docent el curs 2008-09.
Segon. La configuració de l’escola serà la següent:
4 unitats d’educació infantil de primer cicle
Tercera. Amb la finalitat de garantir l’obertura i el funcionament de la
nova escola, el nomenament dels càrrecs unipersonals de govern del centre s’efectuarà amb efectes del dia 1 de setembre de 2008, sense perjudici del que disposa el punt segon de l’acord del Consell de Govern, de dia 16 de maig de 2008,
pel qual es canvia l’adscripció de les escoles infantils Verge de la Salut (Palma),
Magdalena Humbert (Maó) i Francesc de Borja Moll (Ciutadella) de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració a favor de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Quart. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat al
BOIB.
Palma, 7 d’octubre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 19520
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 d’octubre de
2008, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura d’1 de setembre de 2003, per la qual s’estableixen els
aspectes generals del currículum del grau superior dels ensenyaments de música i es determina, amb caràcter experimental, el
desenvolupament curricular dels cursos que comprenen aquests
ensenyaments a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
El Reial decret 617/1995, de 21 d’abril, pel qual s’estableixen els aspec-
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tes generals del currículum del grau superior dels ensenyaments de música i es
regula la prova d’accés a aquests estudis, publicat al BOE núm. 134, de 6 de
juny, disposa a l’article 6.3 que ‘les administracions educatives (…) establiran
els criteris de promoció que considerin oportuns, així com les normes que regulen la permanència dels alumnes en el centre’.
L’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, d’1 de setembre de 2003, per
la qual s’estableixen els aspectes generals del currículum dels ensenyaments de
música de grau superior (BOIB núm. 130, de 16 de setembre) recull en l’article
14 que el nombre màxim de convocatòries per superar les diferents matèries és
de quatre, i que aquestes s’han de computar successivament, encara que l’alumne no es presenti a l’examen, sempre que no hagués renunciat a la seva matrícula abans de realitzar els exàmens en la data límit que es determini.
L’esmentada normativa no fa referència a la possibilitat de concedir convocatòries extraordinàries, també anomenades convocatòries de gràcia, per a
l’alumnat que hagi esgotat el nombre màxim de convocatòries establert d’una
matèria.
Aquesta indeterminació va donar lloc a que el Consell Executiu del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears acordés atorgar diverses
convocatòries de gràcia a determinats alumnes, mentre que, tal com ha comprovat la Inspecció Educativa, aquesta decisió no es va prendre per resoldre altres
casos semblants.
Davant aquesta situació, es varen plantejar diverses consultes davant
l’Administració educativa que es varen resoldre amb la publicació de l’Ordre de
30 de maig de 2008 per la qual es regula la situació de l’alumnat del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears que ha esgotat les convocatòries ordinàries, publicada en el BOIB núm. 83, de 14 de juny.
Malgrat la publicació de la norma esmentada, no s’ha resolt la situació per
a la totalitat de l’alumnat que cursa aquests estudis i que es pot trobar en la
mateixa situació, per això s’ha considerat oportú dictar una norma de caràcter
general que modifiqui la redacció actual de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura d’1 de setembre de 2003 per determinar, d’una forma més explícita, el
nombre màxim de convocatòries de què es disposa i l’excepcionalitat de la convocatòria addicional, per a què l’alumnat pugui organitzar els seus estudis de
forma profitosa.
Per tot això, dict la següent
ORDRE
Article primer
Es modifica l’enunciat de l’article 14 de l’Ordre del conseller d’Educació
i Cultura, d’1 de setembre de 2003, per la qual s’estableixen els aspectes generals del currículum dels ensenyaments de música de grau superior. La nova
redacció és la següent:
Article 14
Convocatòries d’examen
1. Amb caràcter general, l’alumnat disposa d’un màxim de quatre convocatòries per superar cada matèria en els ensenyaments que es cursen de forma
presencial. Les convocatòries per superar les diferents matèries s’han de computar successivament, encara que l’alumnat no es presenti a l’examen, sempre
que no hagi renunciat a la matrícula en la matèria, dins del termini màxim que
s’estableixi per renunciar, i sempre abans de la realització de l’examen.
2. Cada centre ha de publicar els terminis en què s’han de fer els exàmens,
a l’inici de cada curs escolar. Els centres han d’oferir dues convocatòries d’examen per any: una en el mes de juny i l’altra en el mes de setembre. En el cas
d’assignatures quadrimestrals, les convocatòries han de ser durant els mesos de
febrer i de setembre (assignatures del primer quadrimestre) i durant els mesos
de juny i de setembre (assignatures del segon quadrimestre).
3. Amb caràcter excepcional, l’alumnat que hagi esgotat les quatre convocatòries d’una matèria pot demanar una convocatòria extraordinària, també
anomenada convocatòria de gràcia, per ser avaluat i qualificat d’aquesta matèria per darrera vegada, de conformitat amb el procediment administratiu que es
determini. Qualsevol altra convocatòria de gràcia addicional que se li atorgui
durant aquests estudis és nul·la de ple dret.
Article segon
S’afegeixen dues disposicions addicionals amb la redacció que figura a
continuació:
Disposició addicional primera
Validesa de les proves extraordinàries o de gràcia realitzades
Les proves extraordinàries o de gràcia dutes a terme en el Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears amb anterioritat a la vigència d’aquesta
Ordre tenen validesa i despleguen tots els seus efectes, inclosa l’obtenció de la
titulació com a conseqüència de la superació d’aquestes proves.
Disposició addicional segona
Situació excepcional
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L’alumnat que durant el curs escolar 2008-2009 cursa una matèria d’acord amb una convocatòria de gràcia concedida pel Conservatori Superior de Música
amb anterioritat, si no la supera, té dret a demanar, per una única vegada més, una nova convocatòria de gràcia per ser-ne avaluat i qualificat. La sol·licitud s’ha de
fer mitjançant el procediment administratiu que es determini en desplegament d’aquesta Ordre.
Article tercer
S’afegeix una disposició derogatòria amb la redacció que figura a continuació:
Disposició derogatòria única
Queda derogada l’Ordre de 30 de maig de 2008 de la consellera d’Educació i Cultura, per la qual es regula la situació de l’alumnat del Conservatori Superior
de Música de les Illes Balears que ha esgotat les convocatòries ordinàries.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Ordre es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 6 d’octubre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 19518
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 6 d’octubre de 2008 per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques als ajuntaments per al
desenvolupament de cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) per al curs 2008-2009
Atesa la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 15 de juliol de 2008 (BOIB núm. 105, de 29 de juliol) per la qual es convoquen ajudes econòmiques per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial per a ajuntaments i entitats locals menors per al curs 2008-2009. Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2009/Decret 75/2004 segons la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de maig de 2008.
Aquestes actuacions estan cofinançades pel Fons Social Europeu en el programa operatiu 2007/2013 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estan
emmarcades en l’Eix 3 i en el tema prioritari 73. La taxa de cofinançament aplicable és del 50%.
Atès el punt 12 de l’esmentada Resolució de convocatòria, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent,
RESOLC
Primer
1. Concedir les ajudes econòmiques a tots els ajuntaments que han sol·licitat ajudes per al desenvolupament de cursos d’aprenentatge professional inicial
(CAPI) en la modalitat de taller professional amb contractació i que són els que s’esmenten en l’Annex 1 de la present Resolució, amb indicació de les quanties
íntegres detallades.
Segon
1. Fer efectives les ajudes econòmiques amb càrrec a les partides pressupostàries 13901/421G01/46000/10/19112, 13901/421G01/46000/20/19112 i
13901/421G01/46000/30/19112 corresponents als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009.
Partida pressupostària 13901/421G01/46000/10/19112: 300.000,00 euros
Any 2009: 300.000,00 euros
Partida pressupostària 13901/421G01/46000/20/19112: 47.344,75 euros
Any 2009: 47.344,75 euros
Partida pressupostària 13901/421G01/46000/30/19112: 200.000 euros
Any 2009: 200.000 euros
2. Fer efectiu el pagament de l’ajuda com indica el punt 14 de la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 15 de juliol de 2008, un cop presentada
la documentació requerida en el punt 14 de la Resolució de convocatòria.
3. Aquest pagament queda condicionat al que s’estableix en el punt 14 de la Resolució de convocatòria.
4. L’entitat beneficiària ha de presentar a la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, en el termini de dos mesos després de l’acabament de l’activitat formativa, la memòria pedagògica del curs d’acord amb el punt 15 de la Resolució de convocatòria.
Tercer
L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions que s’estableixen en el punt 16 de la Resolució de convocatòria.
Cinquè
Són causes de revocació de l’ajuda atorgada:
a) L’incompliment de les condicions generals dels cursos.
b) No haver començat el curs en les dates indicades, sense autorització.
c) La reducció del nombre d’alumnes en una quantitat significativa durant el desenvolupament del curs.
Sisè
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

