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Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de juny de
2O18 per Ia qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de
matrícula per als ensenyaments esportius de régim especial de les modatitats
esportives d'atletisme, bá,squet, hípica, judo, muntanyai escalada, ivela per al curs
2O18-2019, així com la matrícula del módul /bloc de formació prictica i la matrícula
extraordiná,ria de móduls pendents d'anys anteriors

Mitjangant el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre (BoE núm. 268, de 8 de
novembre, i suplement en catalá núm. 35, de 16 de novembre), s'estableix
I'ordenació general dels ensenyaments esportius de régim especial.

L'article 12 de l'Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyamenrs
esPortius de régim especial establerts a l'empara del ReiJ decret 1913/1997, de 19
de desembre, i de l'exhauriment de determinades formacions esportives (BOIB núm.
1 13, de 14 d'agost) estableix la rese¡va de places en el procés d'admissió.
La disposició addicional de I'Ordre de la consellera d'Educació Cultura de 25 de
novembre de 2008 per la qual es regulen els procediments d'adm ssió i de matrícula
de l'alumnat per cursar ensenyaments esportius de régim especial (BOIB núm. 173,

de 9 de desembre) autoriza l'órgan competent en matéria

d'ensenyamenrs
esPort¡us del sistema educatiu per fer les actuacions administratives necessáries per
a l'execució, per al desplegament i per a la concreció d'aquesta Ordre i, en especial,

perqué dicti

la resolució que regula el procés d'admissió i de matrícula

als

ensenyaments esPortius de régim especial que s'impaftiran el curs 2018-2019 als
diferents centres autoritzats a les llles Balears.

També cal teniren compte la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE
núm. 106, de 4 de maig, i suplemenr en caralá núm. 1 1, de 16 de maig).
El Decret 18/2017, de 2 de novembre, de la presidenta de les llles Balears, pel qual
es modificael Decret24/2015, de 7 d'agost, de la presidentade les llles Balears, pel
qual s'estableixen les competéncies i l'estructura orgánica básica de les conselleries
de l'Administració de la comunitat Autónoma de les llles Balears.
Per

tot aixb, dict la següent
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RESOLUCIÓ

Primer
Aprovar les instruccions mitjangant les quals es concreta el procediment d'admissió
i de matrícula per als alumnes que, sempre que compleixin els requisits d'accés
generals i específics, demanin plaga als ensenyaments que s'indiquen a continuació
i, si figuren admesos en la llista definitiva del procés d'admissió, s'hi matriculin en
els terminis establerts en aquesta Resolució per al curs 2018-2019:
A l'lES Centre de Tecnifi cació Esporriva llles Balears (CTEIB), de Palma:

Torn tarda i semi presencial:
Cicle inicial de Crau Mitjá deTécnic Esportiu en arlerisme.
Cicle final de Crau Mitjá deTécnic Esportiu en arlerisme.
Cicle inicial de Crau Mitjá deTécnic Esporriu en básquet.
Cicle final de Crau Mitjá deTécnic Esporciu en básquer.
Cicle de Crau Superior de Técnic Esportiu Superior en básquet.
Cicle final de Crau Mitjá de Técnic Esportiu en les disciplines hípiques de
resisténcia, orientació i turisme eqüestre.
Cicle inicial de Crau Mitjá de Técnic Esportiu en judo.
Nivell I de Crau Mitjá deTécnic Esporriu en muntanya i escalada.
Cicle inicial de Crau Mitjá de Técnic Esportiu en vela amb aparell fix i amb
aparell lliure.
Cicle final de Crau Mitjá deTécnic Esporciu en vela amb aparell fix.
Cicle final de Crau Mitjá de Técnic Esportiu en vela amb aparell lliure

(windsufl.
Cicle de Crau Superior de Técnic Esportiu Superior en vela amb aparell fix.

A l'lES Cap de Llevant, de Maó
Torn tarda i semi presencial:
Cicle final de Crau Mitjá deTécnic Esporriu en básquet.
Cicle final de Crau Mitjá de Técnic Esportiu en les disciplines hípiques de
resisténcia, orientació i turisme eqüestre.
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Cicle inicial de Crau Mitjá de Técnic Esportiu en judo.
Cicle inicial de Crau Mitjá de Técnic esportiu en vela amb aparell fix i amb
aparell lliure.
Cicle final de crau Mitjá de Técnic esporriu en vela amb aparell fix.
Cicle final de Crau Mitjá de Técnic Esportiu en vela amb aparell lliure
(windsurF).
Cicle de Crau Superior de Técnic Esportiu Superior en vela amb aparell fix.

A l'lES Algarb, de St. Jordi de ses Salines:

Torn tarda i semi presencial:
Cicle inicial de Crau Mitjá deTécnic Esporriu en judo.
Cicle inicial de Crau Mitjá de Técnic esport¡u en vela amb aparell fix i amb
aparell lliure.
Cicle final de crau Mitjá de Técnic esporriu en vela amb aparell fix.
Cicle final de Crau Mitjá de Técnic Esportiu en vela amb aparell lliure
(windsurf).
Cicle de Crau Superior de Técnic Esportiu Superior en vela amb aparell fix.
Si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats a un curs en concret, aquest no es durá
a terme. Aquest mínim d'alumnes vendrá determinat per la modalitat esportiva
(esport d'equip/individual), per criteris pedagógics, per la seva viabilitat económica

i

sempre tenint com

a

referéncia

la normativa

específica

de cada modalitat

esPorciva.

Segon

Determinar que aquesta Resolució es concreta en els annexos següents

a) L'annex 1, que inclou les instruccions del procés d'admissió i marrícula.
á) L'annex 2, que inclou el model de sol.licitud.
c) L'annex 3, que inclou el model de declaració responsable.
d) L'annex4, que detalla el calendari de les actuacions del procés.
e) L'annex 5, que inclou el model de sol.licitud de la matrícula de la formació
práctica.
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L'annex 6, que inclou el model de sol.licitud de la matrícula extraordinária de
móduls pendents d'anys anteriors.
g) L'annexT,que inclou el model d'autoriuació pelstrámitsd'admissió imatrícula.

fl

Tercer
Regular el procediment de matrícula del módul/bloc de formació práctica.

Quart
Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el ButlletíOficial de les llles Balears, ala
página web de la Direcció Ceneral de Planificació, Ordenació i Centres i als taulers
d'anuncis i a la página web dels centres indicats en el punt primer d'aquesta
Resolució, i a la página web : ensenyamentsesportius.caib.es.

lnterposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar un recurs d'algada davant el conseller d'Educació i
Universitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemá d'haver-se publicat,
d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de Ia Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
en l'article 58 de la Llei 3/2003, de26 de marg, de régim jurídic de l'Administració
de la Comunitat Autónoma de les llles Balears.
Palma, 13 de juny de 2018
El

directorgeneral de Planificació, Ordenació i Centres

Antoni
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