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BORSES DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS FACULTATIU TÈCNIC,
ESCALA SANITÀRIA, ESPECIALITAT FISIOTERAPEUTA (BOIB núm. 137, de
30/09/08 i BOIB núm. 46, de 5/04/08)

On diu:
BANYALBUFAR

BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS FACULTATIU TÈCNIC,
ESPECIALITAT EDUCADOR SOCIAL (BOIB núm. 149, de 21/10/08)

CAMPANET

BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS FACULTATIU TÈCNIC,
ESPECIALITAT TÈCNIC EN FORMACIÓ. MENORCA (BOIB núm. 144, d’11/10/08)
BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS FACULTATIU TÈCNIC,
ESCALA D’ARQUITECTES TÈCNICS (BOIB núm. 45, de 03/04/08)
BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS FACULTATIU TÈCNIC,
ESPECIALITAT TREBALL SOCIAL. MENORCA (BOIB núm. 178, de 20/12/08)

Ha de dir:
BANYALBUFAR

CAMPANET

BORSES DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS D’AJUDANTS FACULTATIUS, ESPECIALITAT TÈCNIC DE LABORATORI (BOIB núm. 176, de 16/12/08)
BORSES DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS D’AJUDANTS FACULTATIUS, ESPECIALITAT EDUCADOR INFANTIL (BOIB núm. 182, de 27/12/08)
BORSES DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS D’AUXILIARS FACULTATIUS, ESCALA DE MECÀNICS CONDUCTORS (BOIB núm. 121, de 30/08/08)

25 de juliol: Sant Jaume
8 de setembre: Nativitat de Nostra Senyora
10 d’abril: Romeria de Sant Miquel
29 de setembre: Sant Miquel

8 de setembre: Nativitat de Nostra Senyora
26 de desembre: Segona festa de Nadal
10 d’abril: Romeria de Sant Miquel
26 de desembre: Segona festa de Nadal
Palma, 25 d’abril de 2012

La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana María Camps Bosch
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)

—o—
—o—

3.- D'altres disposicions
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 8740
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 25 d’abril de 2012 de modificació de la
Resolució de 10 d’octubre de 2011 per la qual es publica el calendari laboral general i local per a l’any 2012 en l’àmbit de les Illes
Balears
Mitjançant la Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació de 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 163, de 29 d’octubre), es va fer públic el calendari laboral general i local per a l’any 2012 en
l’àmbit de les Illes Balears, com a conseqüència de l’Acord del Consell de
Govern de 20 de maig de 2011, que estableix el calendari de festes, i de les propostes de festes locals efectuades pels plens dels ajuntaments de les Illes
Balears, de conformitat amb el que disposen el Decret 75/1998, de 31 de juliol
(BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost) i l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de
28 de juliol (BOE núm. 180, de 29 de juliol).
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que els
plens dels ajuntaments han de proposar un màxim de dues festes locals.
Els ajuntaments de Banyalbufar i Campanet, en sessions ordinàries dels
plens respectius que tingueren lloc en el seu moment, van acordar designar els
dies següents com a festes locals:
- Banyalbufar: 25 de juliol (Sant Jaume) i 8 de setembre (Festivitat de la
Mare de Deu de la Salut).
- Campanet: 10 d’abril (Romeria de Sant Miquel) i 29 de setembre (Sant
Miquel).
Els ajuntaments esmentats, en les sessions ordinàries dels plens de 23 de
març de 2012 (Banyalbufar) i 2 d’abril de 2012 (Campanet), varen aprovar
modificar els acords anteriors i fixar com a festes locals per a l’any 2012 les
següents:
- Banyalbufar: 8 de setembre (Festivitat de la Mare de Deu de la Salut) i
26 de desembre (Segona Festa de Nadal).
- Campanet: 10 d’abril (Romeria de Sant Miquel) i 26 de desembre
(Segona Festa de Nadal).
Atès tot això, dict la següent
Resolució
Modificar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 163,
de 29 d’octubre de 2011, de les festes locals dels municipis de Banyalbufar i
Campanet:

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 8810
Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives de 24 d’abril de 2012 per la qual
s’estableix el procediment de validació d’aprenentatges adquirits
i la seva connexió amb el primer nivell dels ensenyaments de tècnic esportiu
La regulació dels ensenyaments esportius de règim especial del sistema
educatiu és un fet molt recent. Es va iniciar mitjançant el Reial decret
1913/1997, de 19 de desembre, que va ser derogat pel Reial decret 1363/2007,
de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments
esportius de règim especial.
Mitjançant l’Ordre de 28 de juliol de 2008 es va establir l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial a les Illes Balears.
L’assoliment de les competències professionals relatives a les especialitats
i les modalitats esportives es pot dur a terme mitjançant la superació dels ensenyaments esportius de règim especial conduents als títols de tècnic esportiu i al
de tècnic esportiu superior, en l’especialitat corresponent.
Ara bé, a més de la formació esportiva que ofereix el sistema educatiu,
moltes persones han assolit competències professionals relatives a especialitats
i modalitats esportives mitjançant una àmplia diversitat de vies i situacions, propiciades per la gran expansió que tenen les activitats físiques i esportives. Entre
aquestes vies cal esmentar, principalment, la formació impartida per les federacions esportives, i també cal tenir present la formació impartida per altres entitats públiques o privades, que han exercit responsabilitats en l’esport federat i
en l’esport no federat. D’altra banda, les persones que han assolit aquestes competències ho han fet dins de diversos marcs, com ara el federatiu, el laboral, el
social o el de l’oci. Algunes de les competències assolides per les vies i situacions esmentades corresponen a les que s’adquireixen en el primer nivell dels
ensenyaments esportius de règim especial.
Per tant, és adient articular un procediment que permeti a les persones que
han assolit determinades competències professionals fora del sistema educatiu
validar els aprenentatges adquirits amb relació al primer nivell dels ensenyaments esportius de règim especial i disposar de l’acreditació oficial corresponent.
Aquest procediment, de caràcter extraordinari i limitat en el temps, té per
objectiu facilitar l’acreditació al conjunt de persones que han assolit les competències anteriorment, atès que el procediment actual per assolir aquestes competències consisteix a cursar la formació esportiva que ofereix el sistema educatiu.
En aquest sentit, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en l’article 66, apartat 4, que les persones adultes poden realitzar els seus
aprenentatges tant per mitjà d’activitats d’ensenyament, reglat o no reglat, com
a través de l’experiència laboral o en activitats socials, per la qual cosa es tendirà a establir connexions entre ambdues vies i s’adoptaran mesures per a la
validació dels aprenentatges adquirits.
Per tot això,

