Resolució de la directora general de Recursos Humans, de 26 d’agost de 2011, per la
qual es convoquen places de professors especialistes en centres públics no
universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del
Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012.
Atesa la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 15 de desembre de 2009
(BOIB núm. 185 del 21-12-2009) delegació de determinades competències en
matèria de gestió de personal en el director general de Personal Docent , ara directora
general de Recursos Humans, d’acord amb la nova estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
establerta pel Decret 10/2011, de 18 de juny, modificat pel Decret 23/2011, de 5
d’agost.
Per tal de cobrir les necessitats de professionals amb experiència laboral requerides
per determinats ensenyaments
durant aquest curs 2011-2012 en algunes
especialitats,
RESOLC
Primer. Convocar places de professors especialistes per a determinats centres
educatius públics de les Illes Balears, d’acord amb el RD 1560/1995 de 21 de
setembre (BOE del 21 d’octubre), pel qual es regula el règim de contractació de
professors especialistes.
Segon. Les places que s’ofereixen, així com els requisits necessaris per cobrir-les, són
les que es relacionen als annexos I , II, III i IV d’aquesta convocatòria .
Tercer. El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta
convocatòria és fins al dia 5 de setembre de 2011. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar un
currículum personal on consti l’activitat professional desenvolupada i la
documentació que acrediti els anys d’experiència i mèrits al·legats.
Només es consideraran aquelles circumstàncies indicades en el currículum que es
justifiquin documentalment, mitjançant document original o fotocòpia compulsada
d’aquest.
Quart. Les sol·licituds es presentaran segons el model de l’annex II a:

a) Qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Cultura, o a les Delegacions
Territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa i Formentera.
b) Qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracionspúbliques 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
en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de
Correus abans de ser certificada.
Cinquè. La Direcció General de Recursos Humans nomenarà una comissió per a la
valoració de les sol·licituds integrada per personal de la Direcció General de Recursos
Humans i la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.
La llista provisional de selecció de professors especialistes es farà pública abans del
16 de setembre de 2011. El termini de reclamacions serà de quatre dies naturals a
comptar des del dia de la publicació.
Una vegada resoltes les reclamacions, la Direcció General de Recursos Humans farà
pública la llista definitiva del professorat especialista seleccionat. Aquesta llista
definitiva de candidats seleccionats i la llista de reserva tindrà validesa durant el curs
2011-2012, i se’n podrà prorrogar la vigència durant dos cursos més.
Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller
d’Educació, Cultura i Universitats en el termini d’un mes a partir de la data de la
seva publicació, segons el que disposen els articles 107.1 i 114.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Sisè. Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Palma, en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució, de conformitat amb el que determina l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant el conseller d’Educació, Cultura i Universitats en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució , de
conformitat 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,
en la redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 26 d’agost de 2011
La directora general de Recursos Humans
Margalida G. Pizà Ginard

ANNEX I
(Resolució 26 d’agost de 2011)
PLACES PER A PROFESSORS ESPECIALISTES DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
Cicle formatiu de grau mitjà SSC21 Atenció Sociosanitària
Mòdul: Comunicació alternativa 1r curs
Centres de treball: IES Algarb (Total hores: 3 h. lectives setmanals).Torn
d’horabaixa
Requisits:
Experiència professional mínima de 3 anys relacionada amb el camp de la
comunicació alternativa.
Cicle formatiu de grau superior SSC32 Integració Social.
Mòdul: Pautes bàsiques i sistemes alternatius de comunicació. 1r curs
Centre de treball: IES Ramon Llull (Total hores: 14 h. lectives en torns de matí i
horabaixa)
Requisits:
Experiència professional mínima de 3 anys relacionada amb el camp de la
comunicació alternativa.
Cicle formatiu de grau superior SSC34 Interpretació de la llengua de signes.
Mòduls:
. Aplicació de les tècniques d’interpretació a la Llengua de Signes Espanyola
(LSE) 1r curs (Total hores: 9 h. lectives, en torn d’horabaixa)
. Llengua de Signes Espanyola (LSE) 1r curs (Total hores: 9 h. lectives, en torn
d’horabaixa)
Centre de treball: CIFP Son Llebre
Requisits:
Experiència professional mínima de 3 anys relacionada amb el camp de la
comunicació alternativa.

Es valorarà:
Titulació Tècnic Superior relacionada amb el mòdul professional.
Acreditació com a professor de LSE o especialista en LSE.
Experiència docent de continguts relacionats amb el mòdul professional.
Activitats de formació: Assistència o impartició de cursos relacionats amb el
lloc sol·licitat.
Altres titulacions acadèmiques.
Coneixements de Llengua Catalana.
Documentació Justificativa
- Currículum
- Contractes laborals, certificats d’empresa o altes d’autònom on consti
categoria laboral, tipus d’activitat i justificant de cotització a la Seguretat
Social .
- Altra documentació que, a criteri dels participants, pugui ser d’interès per a
la Comissió.
Nota: Atès que l’inici d’alguns d’aquests cicles està supeditat al nombre
d’alumnes matriculats, la contractació es realitzarà en el moment que es
confirmin aquests cicles.
Documents justificatius:
-

-

-

La titulació es justificarà mitjançant la presentació de fotocòpia
compulsada de títol o títols, o fotocòpia compulsada de la
certificació acadèmica dels estudis realitzat a la qual s’ha d’adjuntar
fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament
corresponent dels drets d’expedició del títol.
L’experiència laboral es justificarà mitjançant la presentació de
fotocòpia compulsada dels contractes, i original de l’informe de la
vida laboral, i certificació emesa pel cap de personal de l’empresa en
què hagi prestat serveis, on s’especifiqui la durada i la tasca
desenvolupada.
L’experiència docent en centres públics es justificarà mitjançant la
presentació de fotocòpia compulsada dels nomenaments com a
funcionari interí o full de serveis, i en centres concertats o privats
mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació expedida pel
secretari del centre corresponent, en què consti la data de presa de
possessió i de cessament, el nivell educatiu i l’especialitat
corresponent amb el vistiplau del Departament d’Inspecció
Educativa, i fotocòpia compulsada dels contractes i l’original de
l’informe de la vida laboral.

ANNEX II
SOL.LICITUD PER COBRIR PLACES COM A PROFESSOR ESPECIALISTA
EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS
(Resolució 26 d’agost de 2011)
LLINATGES I NOM ________________________________________________ DNI ____________________
DATA DE NAIXEMENT________________________ ADREÇA_____________________________________
POBLACIÓ_____________CP________TELÈFON_________________ NACIONALITAT _______________

Deman:
Formar part de les llistes per cobrir les especialitats convocades per la Resolució de 26 d’agost
de 2011.
Les places que sol·licit, atès que compleix els requisits assenyalats per la convocatòria, són les
assenyalades amb X

FORMACIO PROFESSIONAL
SSC21 Atenció Sociosanitària - IES Algarb (Eivissa)
SSC32 Integració social - IES Ramon Llull (Mallorca)
SSC34 Interpretació de la llengua de signes: Aplicació de les tècniques
d’interpretació a la Llengua de Signes Espanyola- CIFP Son Llebre
(Mallorca)
SSC34 Interpretació de la llengua de signes: Llengua de Signes
Espanyola- CIFP Son Llebre (Mallorca)

_________________________________, de _____________________de 2011
Signatura

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS

ANNEX III
(Resolució 26 d’agost de 2011)
El currículum vitae s’haurà d’ajustar als apartats següents, adjuntant fotocòpia
compulsada de tota la documentació justificativa dels mèrits que es relacionen,
ordenats per apartats.
1. DADES PERSONALS
2. EXPERIÈNCIA LABORAL
Relació cronològica i descripció dels llocs de feina, relacionats amb la plaça a
la que es vol accedir, ocupats per l’aspirant.
3. DADES ACADÈMIQUES I DE FORMACIÓ
Relació cronològica i descripció dels estudis realitzats i dels cursos o seminaris
als quals ha assistit o s’han impartit.
4. CONEIXEMENT DE CATALÀ
5. EXPERIÈNCIA DOCENT
6. ALTRES MÈRITS O ACTIVITATS D’INTERÈS

ANNEX IV
(Resolució 26 d’agost de 2011)

VALORACIÓ GENERAL DE MÈRITS
MÈRITS

PUNTUACIÓ

1. EXPERIÈNCIA LABORAL NO DOCENT (Fins a 10
punts)
1.1 Per any complet, que excedeixi dels 3 anys obligatoris
d’experiència laboral, en llocs de feina relacionats amb
l’especialitat convocada...............................................
1.2 Per cada mes complet d’experiència laboral en llocs de
feina relacionats amb l’especialitat convocada…………

1 punt
0.05 punts

2. EXPERIÈNCIA DOCENT (Fins a 10 punts)
2.1 Per a cada any complet que excedeixi dels 3 anys
obligatoris d’experiència laboral docent en àrees
relacionades
en
l’especialitat
per
a
la
qual
s’opta……………………………………………………………………..
2.2 Per a cada mes complet d’experiència laboral docent en
àrees relacionades en l’especialitat per a la qual
s’opta………….
3. CATALÀ
Nivell C...................................................................
Nivell B...................................................................
Nivell A...................................................................
4. ACTIVITATS DE FORMACIÓ (Fins a 4 punts)
Per l’assistència o impartició a cursos de formació
permanent
del
professorat,
convocats
per
les
administracions publiques, les universitats o entitats sense
ànim de lucre i homologats per l’Administració educativa,
relacionats amb el lloc sol·licitat (per cada 30 hores)
5. TITULACIONS (Fins a 10 punts)
4.1 Títol de Tècnic Superior de Interpretació de Llenguatge
de Signes………………………………………………………….
4.2
Especialista
en
LSE
o
Professor
de
LSE……………………………………….

1 punt
0.05 punts

1 punts
0,75 punt
0.5 punts

0,40 impartició
0,30 assistència

2 punt
1.5 punts

Tots els mèrits al·legats hauran d’estar degudament registrats i documentats.La llista dels aspirants
seleccionats es configurarà per l’ordre de les puntuacions obtingudes.

