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ÍNDEX CRONOLÒGIC
1997
001.- Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les illes Balears,
en els centres docents no universitaris de les illes Balears.
(BOCAIB 17-7-1997).
002.- Ordre de les Conselleries de Funció Pública i Interior i d’Educació, Cultura i Esports que estableix l’estructura de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. (BOCAIB 11-101997).

003.- Decret 126/1997, de 3 d’octubre, de creació del Consorci
per al Foment de l’Ús de la Llengua Catalana, pròpia de les
illes Balears. (BOCAIB 21-10-1997).
004.- Ordre del president de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de 13 de novembre de 1997, per la qual s’estableix
l’estructura orgànica de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esports. (BOCAIB 15-11-1997).

1998
005.- Ordre del Conseller d’Educació Cultura i Esports de dia 2
de gener de 1998, mitjançant la qual es delega en el director general de Personal Docent la signatura d’alguns documents en matèria de personal. (BOCAIB 10-1-1998).
006.- Ordre del conseller d’Educació Cultura i Esports de dia 15
de gener de 1998 per la qual es deleguen en el director
general d’Ordenació i Innovació les resolucions d’equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de la llengua catalana per a professorat d’educació infantil, primària
i secundària, batxillerat, formació professional i formació
d’adults, i d’exempcions de l’aprenentatge de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears. (BOCAIB 24-1-1998).
007.- Ordre del President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de 23 de gener de 1998, per la qual es modifica
l’estructura orgànica de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esports. (BOCAIB 29-1-1998, repetida dia 5-2-1998).
008.- Ordre del conseller d’Educació Cultura i Esports per la qual
es dicten normes sobre la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 1998/1999. (BOCAIB 19-2-1998).
009.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 11
de febrer, per la qual es crea la Comissió de Reconeixement, Certificació i Registre de les activitats de Formació
Permanent del Professorat. (BOCAIB 26-2-1998).
010.- Ordre del conseller d’educació, cultura i esports de 17 de
febrer de 1998, d’instruccions als òrgans de la conselleria
per confrontar còpies. (BOCAIB 26-2-1998).
011.- Ordre del conseller d’economia i hisenda d’adaptació del
procediment pressupostari de gestió de les competències
assumides en matèria d’ensenyament no universitari. (BOCAIB 28-2-1998).
012.- Decret 38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim
d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil. (BOCAIB 24-31998).
013.- Decret 44/1998, de 3 d’abril, pel qual s’aprova el procediment de selecció de funcionaris interins al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(BOCAIB 11-4-1998).
014.- Decret 47/1998, de 24 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles del Decret 33/1994, de 28 de març, pel
qual s’aprova el reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la Comunitat. (BOCAIB 30-4-1998).
015.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports per la
qual es desenvolupa el capítol IV del Decret 92/1997, de 4
de juliol, i que regula l’aprovació dels projectes editorials en
llengua catalana, pròpia de les illes Balears, que han de
servir de base per editar materials curriculars destinats a

016.-

017.-

018.-

019.020.-

021.-

022.-

023.-

024.-

025.-

026.-

ser utilitzats per l’alumnat de centres docents no universitaris públics i privats. (BOCAIB 2-5-1998).
Ordre del conseller d’educació, cultura i esports de dia 6 de
maig de 1998, per la qual es crea la comissió de selecció
de projectes i persones corresponents a les accions del
programa sòcrates de la unió europea: comenius, lingua i
arion. (BOCAIB 14-5-1998)
Decret 51/1998, de 8 de maig, pel qual s’assumeixen i es
distribueixen les competències transferides per l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de gestió de la formació professional ocupacional. (BOCAIB 23-5-1998).
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 12
de maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua
d’ensenyament en els centres docents no universitaris de
les illes Balears. (BOCAIB 26-5-1998).
Llei 3/1998 de 18 de maig del Voluntariat de les Illes Balears. (BOCAIB 28-5-1998 i BOE 8-6-1998).
Ordre del conseller d’educació, cultura i esports, de 29
d’abril de 1998, de regulació de l’exempció de l’avaluació
de la llengua i de la literatura catalana. (BOCAIB 16-61998).
Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 5
de maig de 1998, per la qual es crea, regula i nomena la
Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’ensenyament
de i en llengua catalana (BOCAIB 16-6-1998).
Decret 61/1998, de 5 de juny, de concessió de bestretes de
nòmina al personal transferit en l’àmbit de l’Educació.
(BOCAIB 18-6-1998).
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports per la
qual es fixen les assignacions econòmiques per als menjadors escolars i l’educació a distància, especial i compensatòria. (BOCAIB 27-6-1998).
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de 23 de
juny de 1998, per la qual s’estableix la distribució de matèries i l’horari dels cursos de Batxillerat establert per la Llei
Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del
Sistema Educatiu. (BOCAIB 9-7-1998 [correcció d’errades
13-10-1998]).
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de
dia 2 de juliol de 1998, per la qual s’aproven i deneguen llibres de text i projectes editorials. (BOCAIB 23-7-1998).
Decret 71/1998, de 17 de juliol, de modificació del decret
38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis
del segon cicle de l’educació infantil. (BOCAIB 1-8-1998).
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027.- Decret 72/1998, de 24 de juliol, de creació del Consell de la
Llengua. (BOCAIB 11-8-1998 [correcció d’errades 8-91998]).
028.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de 20 de
juliol de 1998, per la qual es creen i es defineixen com a
noves matèries optatives per a totes les modalitats del batxillerat establert per la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre,
la literatura catalana, la literatura castellana i la literatura
universal. (BOCAIB 13-8-1998 [correcció d’errades 12-61999]).
029.- Decret 74/1998, de 31 de juliol, de mesures transitòries per
a la dotació d’equips docents de centres concertats. (BOCAIB 15-8-1998).
030.- Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Esports de 27 de
juliol de 1998, de catalogació de places bilingües a les
plantilles dels Instituts d’Educació Secundària depenents
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears on imparteixen ensenyament els funcionaris dels cossos de Professors d’Ensenyament Secundari, i de Professors Tècnics de
Formació Professional. (BOCAIB 18-8-1998 [correcció d’errades 15-10-98 i 18-5-1999]).
031.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 7
de setembre de 1998, per la qual es dicten normes en matèria d’ajuts econòmics per als sinistres de trànsit del personal funcionari docent que es produeixin per raó de servei. (BOCAIB 22-9-1998).

032.- Ordre de dia 15 de setembre de 1998 del conseller
d’Educació, Cultura i Esports, per la qual es deleguen en el
director general d’Ordenació i Innovació determinades
competències en matèria de programes internacionals.
(BOCAIB 26-9-1998).
033.- Ordre de dia 9 d’octubre de 1998, del conseller d’educació,
cultura i esports, per la qual es crea la comissió de formació permanent del professorat de les illes balears. (BOCAIB
31-10-1998).
034.- Llei 9/1998 del 14 de desembre, del Consells Escolars de
les Illes Balears. (BOCAIB 19-12-1998).
035.- Llei 14/1998 de 23 de desembre de diverses mesures tributàries i administratives. (BOCAIB 31-12-1998).
036.- Ordre del conseller d’Economia i Hisenda per la qual es
modifica l’Ordre d’adaptació del procediment pressupostari
de gestió de les competències assumides en matèria
d’Ensenyament no universitari. (BOCAIB 31-12-1998).
037.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports per la
qual es dicten normes sobre la modificació i pròrroga dels
concerts educatius per al curs acadèmic 1999/2000. (BOCAIB 7-1-1999).
038.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 21
de desembre de 1998, per la qual es modifica l’article 5 de
l’Ordre de dia 29 d’abril de 1998, de regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes.
(BOCAIB 7-1-1999).

1999
039.- Ordre de dia 15 de gener de 1999, del conseller d’Educació, Cultura i Esports, per la qual es deleguen en el director
general d’Ordenació i Innovació determinades competències en matèria de formació permanent del professorat.
(BOCAIB 30-1-1999).
040.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de 8 de
gener de 1999, per la qual es convoquen ajudes individualitzades de transport escolar. (BOCAIB 30-1-1999 [correcció d’errades 9-2-1999]).
041.- Ordre del president de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de dia 15 de gener de 1999 per la qual es modifica
l’estructura orgànica de la conselleria d’Educació, Cultura i
Esports. (BOCAIB 4-2-1999 [correcció d’errades 2-31999]).
042.- Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 22
de gener de 1999, d’actualització de la catalogació de les
places bilingües a les plantilles dels Instituts d’Educació
Secundària on imparteixen ensenyament els funcionaris
dels cossos de Professors d’Ensenyament Secundari, i de
Professors Tècnics de Formació Professional. (BOCAIB 62-1999).
043.- Decret 37/1999, de 9 d’abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. (BOCAIB 20-4-1999).
044.- Ordre de dia 12 d’abril, del conseller d’Educació, Cultura i
Esports, per la qual es deleguen en el director general de
Planificació i Centres determinades competències en matèria d’habilitació de professorat de centres privats. (BOCAIB
27-4-1999).
045.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de 27
d’abril de 1999, per la qual es regulen els processos relacionats amb l’inici del curs escolar. (BOIB 6-5-1999).
046.- Decret 52/1999, de 30 d’abril, pel qual es regula l’accés a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears de persones amb discapacitats. (BOIB 11-5-1999)

047.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 20
de maig de 1999, per la qual es regulen les condicions que
han de reunir aquelles escoles de música i/o dansa reconegudes segons el Decret 37/1999, de 9 d’abril, perquè es
puguin crear aules d’ampliació del Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears. (BOIB 29-51999).
048.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 18
de maig de 1999 per la qual es regulen les especialitats
que impartirà el Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears. (BOIB 3-6-1999).
049.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 21
de maig de 1999, per la qual s’estableixen els currículums
de les matèries optatives Literatura catalana i Literatura
castellana per a les modalitats del batxillerat establert per
la Llei orgànica 1/1990 de 3 d’octubre. (BOIB 3-6-1999).
050.- Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 26
de maig de 1999, d’ampliació de l’Ordre del conseller de
Cultura, Educació i Esports, de dia 6 de novembre de
1995, per la qual es determinen els títols, certificats o diplomes que garenteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els certificats de la Junta Avaluadora de
Català. (BOIB 15-6-1999).
051.- Ordre de dia 1 de juny de 1999, del conseller d’Educació,
Cultura i Esports, per la qual es deleguen en el director general de Planificació i Centres les competències sobre
l’admissió d’alumnes en centres públics i privats concertats. (BOIB 22-6-1999).
052.- Ordre de 9 de juny de 1999, del conseller d’Educació, Cultura i Esports, per la qual s’ajorna l’entrada en vigor del Reial Decret 704/1999, de 30 d’abril, per al curs acadèmic
2000/2001, (BOIB 26-6-1999).
053.- Ordre del president de les Illes Balears, de dia 27 de juliol
de 1999, per la qual s’estableix l’estructura del Govern de
les Illes Balears. (BOIB 28-7-1999).
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054.- Ordre del president de les Illes Balears, de dia 27 de juliol
de 1999, per la qual s’estableix l’estructura orgànica de la
Conselleria d’Educació i Cultura. (BOIB 28-7-1999).
055.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura sobre delegacions
de competències per absència del titular del departament i
de signatura en el secretari general tècnic, Sr. Jaume Pons
i Pons.
056.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 13 d’agost de
1999, per la qual s’especifica la composició de la Junta
Avaluadora de Català. (BOIB 28-8-1999).

057.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 23 de setembre de 1999 per la qual es deleguen en el director general d’Administració Educativa les resolucions d’equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de la llengua catalana per a professorat d’educació infantil, primària
i secundària, batxillerat, formació professional i formació
d’adults, i d’exempcions de l’avaluació de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears. (BOIB 5-10-1999).

2000
058.- Ordre del conseller d’Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica sobre modificacions i adaptacions del
procediment pressupostari de gestió de les competències
assumides en matèria d’ensenyament no universitari,
(BOIB 4-1-2000).
059.- Ordre de dia 10 de gener de 2000, del conseller d’Educació
i Cultura per la qual es deleguen en el director general de
Formació Professional i Inspecció Educativa determinades
competències en matèria d’habilitació de professorat de
centres privats. (BOIB 18-1-2000).
060.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de desembre de 1999, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no
universitari. (BOIB 22-1-2000 [correcció d’errades 25-112000]).
061.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 19 de gener de 2000, per la qual es regula la Comissió Organitzadora de la Prova d’Accés als Estudis Universitaris. (BOIB
5-2-2000 [correcció d’errades 19-2-2000]).
062.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de febrer
de 2000, d’actualització de la catalogació de places bilingües a les plantilles dels instituts d’educació secundària,
als col·legis públics on s’imparteix el primer cicle de l’educació secundària obligatòria, a les escoles oficials d’idiomes,
als centres de persones adultes, a l’Escola Superior de
Disseny i Restauració i a les escoles d’art de les illes Balears. (BOIB 12-2-2000).
063.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de febrer
de 2000 per la qual s’estableix l’obligatorietat d’un exercici
de llengua catalana a la prova d’accés a estudis universitaris. (BOIB 19-2-2000).
064.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 16 de febrer de 2000, per la qual es determinen es títols, certificats
o diplomes que garanteixen els coneixements de llengua
catalana compresos en els certificats de la Junta Avaluadora de Català. (BOIB 22-2-2000 [correcció d’errades 20-52000]).
065.- Ordre de 17 de febrer de 2000, per la qual es fixen les titulacions necessàries per a l’ensenyament de i en llengua
catalana als centres docents de les Illes Balears i es determinen les equivalències i revalidacions en matèria de
reciclatge de llengua catalana per al professorat no universitari. (BOIB 22-2-2000).
066.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 25 de febrer
de 2000, per la qual es crea la Comissió de Promoció Estudiantil. (BOIB 9-3-2000).
067.- Decret 31/2000, de 3 de març, pel qual es crea el Registre
de Títols Acadèmics i Professionals de les Illes Balears.
(BOIB 14-3-2000).
068.- Ordre de 24 de març de 2000, per la qual s’aprova el qüestionari que ha de regir les convocatòries d’ingrés, adquisi-

069.-

070.-

071.-

072.-

073.-

074.-

075.-

076.-

077.-

ció de noves especialitats i mobilitat, corresponent a l’especialitat de català del cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes, convocades en l’àmbit territorial de les Illes Balears, d’acord amb el Reial decret 850/1992, de 4 de juny.
(BOIB 1-4-2000).
Decret 54/2000, de 31 de març, de modificació del Decret
11/2000, de 4 de febrer, pel qual es regulen els programes
de formació professional ocupacional en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB Ext. 1-42000).
Decret 39/2000, de 10 de març, pel qual es crea i es regula
el Consell de Formació Professional de les Illes Balears.
(BOIB 6-4-2000).
Ordre del 14 d’abril de 2000 per la que s’aproven les instruccions sobre modificacions de jornada i/o horari escolar
a les Escoles d’Educació Infantil i els col·legis d’Educació
Primària. (BOIB 25-4-00).
Ordre de 28 d’abril de 2000, reguladora a l’àmbit de gestió
de la Conselleria d’Educació i Cultura de les proves extraordinàries d’avaluació per completar els ensenyaments de
formació professional de primer grau, establerts d’acord
amb la Llei general d’educació de 1970, per a alumnes
que, havent iniciat aquests ensenyaments, no els hagin
acabats. (BOIB 11-5-2000
Modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de
17 de febrer de 2000, publicada al BOIB núm. 23, de
22.02.2000, per la qual es fixen les titulacions necessàries
per a l’ensenyament de i en llengua catalana als centres
docents de les Illes Balears i es determinen les equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de llengua catalana per al professorat no universitari. (BOIB 20-5-2000).
Ordre de 23 de maig de 2000 de la Conselleria d’Educació
i Cultura per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de febrer de 2000, per la qual es determinen els títols, certificats o diplomes que garanteixen
els coneixements de llengua catalana compresos en els
certificats de la Junta Avaluadora de Català. (BOIB 1-62000).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de suplència dels
alts càrrecs de la Conselleria d’Educació i Cultura per a
supòsits de vacant, absència o malaltia. (BOIB 3-6-2000).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de delegació de
firma de documents comptables i administratius, d’autorització i disposició de despeses, reconeixement d’obligacions i propostes de pagament dels programes pressupostaris de la secció 13, de qualsevol document de gestió
econòmica i la firma de projectes d’inversió i dels contractes i convenis. (BOIB 3-6-2000).
Ordre de 24 de maig de 2000, del conseller d’Educació i
Cultura, per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris
de les Modalitats de Batxillerat, regulades per la Llei orgà-
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078.-

079.-

080.-

081.-

082.-

083.-

084.-

085.-

086.-

087.-

088.-

089.- Resolució de 20 d’octubre de 2000, de la direcció general
de formació professional i inspecció educativa, per la qual
es dicten instruccions que regulen l’inici i el desenvolupament del mòdul professional de formació en centres de treball dels cicles formatius de formació professional específica i de les pràctiques formatives que es puguin fer en altres
ensenyaments, per al curs 2000-01. (BOIB 31-10-2000).
090.- Decret 145/2000, de 3 de novembre, de creació de l’Institut
d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears. (BOIB 11-11-2000).
091.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 d’octubre
de 2000 per la qual s’estableix el procediment d’habilitació
per a impartir docència a les escoles de música i dansa reconegudes d’acord amb el Decret 37/1999 de 9 d’abril.
(BOIB 11-11-2000).
092.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 15 de novembre de 2000, de modificació de determinats aspectes
de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia
25 de març de 1996 i d’adopció de mesures singulars extraordinàries per a l’homologació de titulacions per impartir
classes en llengua catalana en els centres docents no universitaris de les Illes Balears. (BOIB 23-11-2000).
093.- Ordre de 15 de novembre de 2000, del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es regulen les titulacions mínimes
que han de tenir el professorat dels centres docents privats
(concertats o no) d’ESO i batxillerat per impartir les àrees i
matèries relacionades amb la llengua catalana i la literatura. (BOIB 23-11-2000 [correcció d’errades 13-1-2001]).
094.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 15 de novembre de 2000, per la qual es modifica i regula la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en
Llengua Catalana. (BOIB 23-11-2000).
095.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 15 de novembre de 2000, per la qual es regula l’ensenyament de la
llengua catalana i de la cultura de les Illes Balears i de la
llengua castellana en els centres docents estrangers.
(BOIB 23-11-2000).
096.- Resolució del director general de Formació Professional i
Inspecció Educativa per la qual es modifica l’adscripció de
determinats centres privats i centres privats concertats a
instituts d’ensenyament secundari de les Illes Balears.
(BOIB 12-12-2000 [correcció d’errades 30-1-2001]).
097.- Llei 11/2000 de 13 de desembre de modificació de la Llei
9/1998, de 14 de desembre, de Consells Escolars de les
Illes Balears. (BOIB 21-12-2000).
098.- Llei 16/2000 de 27 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública. (BOIB 30-12-2000).

nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu. (BOIB 8-6-2000).
Decret 89/2000, de juny de 2000, pel qual es regula la participació del Govern de les Illes Balears en el finançament
de les infraestructures educatives de la Conselleria d’Educació i Cultura. (BOIB 29-6-2000).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 9 de juny
de 2000, per la qual s’amplia l’Ordre de dia 16 de febrer de
2000, que determina els títols, certificats o diplomes que
garanteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els certificats de la Junta Avaluadora de Català.
(BOB 29-6-2000).
Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, de 16 de juny de
2000, per la qual es desenvolupa el reial decret 1640/1999,
de 22 d’octubre, modificat pel Reial Decret 99/2000, de 2
de juny, sobre la Prova d’Accés a la Universitat. (BOIB 296-2000).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura del dia 29 de juny,
per la qual es modifica l’Ordre del dia 9 d’octubre de 1998,
de creació de la Comissió de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears. (BOIB 15-7-2000).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 10 de juliol
de 2000, de regulació de l’organització i el funcionament
dels instituts d’educació secundària de les Illes Balears per
al curs 2000-01. (BOIB 18-7-2000).
Decret 119/2000, de 4 d’agost, pel qual es modifiquen,
amb caràcter transitori, les indemnitzacions per raó de servei, del personal docent al servei de l’Administració de les
Illes Balears. (BOIB 12-8-2000).
Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, de 24 d’agost, per
la qual es crea la comissió per al reconeixement d’estudis.
(BOIB 2-9-2000).
Decret 125/2000, de 8 de setembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a
les Illes Balears. (BOIB 16-9-2000).
Decret 127/2000, de 8 de setembre, pel qual s’adopten
mesures retributives de caràcter transitori per al personal
del cos de mestres que imparteix docència al 1r cicle
d’ESO. (BOIB 16-9-2000).
Ordre del president de les Illes Balears, de dia 7 de setembre de 2000, per la qual es modifica l’estructura orgànica
de la Conselleria d’Educació i Cultura. (BOIB 26-9-2000).
Resolució de 11 de setembre de 2000 de la Direcció General d’Ordenació i Innovació, per la qual es regulen provisionalment les condicions mínimes de les aules d’educació
especial ubicades a centres ordinaris. (BOIB 28-9-2000).

2001
099.- Ordre del conseller d’Hisenda i Pressuposts sobre modificacions i adaptacions del procediment pressupostari de
gestió de les competències assumides en matèria
d’ensenyament no universitari. (BOIB 9-1-2001).
100.- Acord del consell de govern de les Illes Balears, de dia 29
de desembre de 2000, d’aprovació de l’acord assolit a la
mesa general de negociació de la CAIB sobre jornada de
treball i horari laboral del personal al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 11-1-2001 [correcció
d’errades 25-1-2001]).
101.- Ordre de 12 de desembre de 2000, de la Conselleria
d’Educació i Cultura, per la qual es regulen els programes
de formació per a la transició a la vida adulta destinats als
alumnes amb necessitats educatives especials escolarit-

zats en centres d’educació especial i s’estableixen els models de certificats per a l’alumnat que finalitzi un d’aquests
programes. (BOIB 18-1-2001).
102.- Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears pel qual s’aprova la implantació de mesures d’estalvi energètic, foment de l’energia solar tèrmica i
estalvi d’aigua als edificis i instal·lacions de titularitat pública de la Comunitat Autònoma Illes Balears. (BOIB 18-12001).
103.- Decret 6/2001, de 26 de gener, pel qual s’incorpora a les
retribucions dels empleats públics, el complement fixat al
Decret 72/2000, de 14 d’abril, i es modifica l’article 3 del
Decret 71/1999, d´11 de juny. (BOIB 31-1-2001).
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104.- Ordre de la consellera de Medi Ambient per la qual s’estableix un règim de subvencions per a activitats d’educació
ambiental a les Illes Balears a favor d’entitats sense ànim
de lucre. (BOIB 1-2-2001).
105.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 23 de gener de
2001, per la qual s’especifica la composició de la Junta
Avaluadora de Català. (BOIB 6-2-2001).
106.- Decret 25/2001 de dia 16 de febrer pel qual s’aprova el
Reglament que regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la
funció pública de l’Administració del Govern de les Illes Balears. (BOIB 22-2-2001).
107.- Decret 26/2001, de 16 de febrer, de modificació del Decret
27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament
d’ingrés del personal al servei de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. (BOIB 22-2-2001).
108.- Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres
mitjançant la qual es regula la formació complementària
que haurà d’assolir el professorat de les escoles de música
o de dansa que obtengui l’habilitació general o específica
regulada per l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de
16 d’octubre de 2000. (BOIB 27-2-2001).
109.- Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a les Illes Balears. (BOIB 6-3-2001 [correcció d’errades 27-3-2001]).
110.- Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari. (BOIB 17-3-2001).
111.- Acord del Consell de Govern de dia 16 de febrer de 2001,
pel qual s’aproven de les mesures de distribució dels Fons
Públics per al sosteniment dels centres concertats. (BOIB
17-3-2001).
112.- Llei 4/2001 de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.
(BOIB 22-3-2001).
113.- Decret 52/2001, de 30 de març, de modificació del Decret
6/2001, pel qual s’incorpora a les retribucions dels empleats públics el complement fixat en el Decret 72/ 2000, de
14 d’abril, i es modifica l’article 3 del Decret 71/1999, d’11
de juny. (BOIB 10-4-2001).
114.- Decret 54/2001, de dia 6 [d’abril] de 2001, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes en els centres docents
sostinguts amb fons públics. (BOIB 12-4-2001).
115.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el procés d’admissió i matriculació dels alumnes en
centres sostinguts amb fons públics en els nivells d’educació infantil (segon cicle), primària i secundària. (BOIB 14-42001).
116.- Ordre de 10 d’abril de 2001, per la qual s’estableixen les
convalidacions dels estudis de música i dansa amb determinades àrees d’ensenyament secundari obligatori i es regulen els estudis de batxillerat en música i dansa. (BOIB
24-4-2001).
117.- Ordre d’11 d’abril de 2001, per la qual s’aprova l’admissió i
matriculació d’alumnes dels ensenyaments de règim especial en centres públics. (BOIB 26-4-2001 [correcció d’errades 17-5-2001]).
118.- Ordre de 20 d’abril de 2001, del conseller d’Educació i Cultura, per la qual s’aproven i es fan públics els models de
documents administratius amb els quals es formalitzaran
els concerts educatius a partir del curs 2001-02. (BOIB 3-52001).
119.- Decret 66/2001 de 4 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears. (BOIB 12-52001, i annex BOIB 2-6-2001).

120.- Decret 67/2001 de 4 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. (BOIB 125-2001, i annex BOIB 2-6-2001 [correcció d’errades 21-62001]).
121.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 7 de maig
de 2001, per la qual s’amplien els requisits que ha de posseir el professorat dels centres privats d’educació infantil i
d’educació primària per impartir la docència en llocs de treball d’educació especial, pedagogia terapèutica, i per la
qual se’n reconeix l’autorització corresponent. (BOIB 19-52001).
122.- Acord del Consell de Govern de dia 11 de maig de 2001,
pel qual s’aprova la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears. (BOIB 24-5-2001).
123.- Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula
l’estructura i l’organització de la formació permanent del
professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 26-5-2001).
124.- Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 14 de maig
de 2001, per la qual es regula l’admissió i el procediment
de matrícula, pel torn d’accés amb requisits acadèmics, de
l’alumnat en els cicles formatius de grau superior de formació professional específica que s’imparteixen en la modalitat d’ensenyaments presencials en els centres educatius
de les Illes Balears. (BOIB 26-5-2001).
125.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 7 de maig
de 2001, per la qual s’amplien els requisits per proveir llocs
de treball d’educació especial, pedagogia terapèutica en
els centres públics d’educació infantil, d’educació primària i
d’educació especial i per la qual se’n reconeix l’habilitació
corresponent. (BOIB 26-5-2001).
126.- Resolució del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es
regula el procediment d’admissió i matrícula en els cicles
formatius de formació professional específica pel torn
d’accés mitjançant prova i es convoquen les proves
d’accés a aquests cicles formatius. (BOIB 26-5-2001).
127.- Ordre de 17 de maig de 2001, per la qual s’aprova el contingut del temari corresponent a la part B de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors
d’Educació. (BOIB 31-5-2001).
128.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 de maig de
2001, per la qual es crea i es defineix, de forma experimental, com a matèria optativa per a totes les modalitats del
batxillerat establert per la Llei 1/1990, de 3 d’octubre, l’estada en l’empresa per a alumnes dels batxillerats. (BOIB 26-2001 [correcció d’errades 14-7-2001]).
129.- Ordre de dia 28 de maig de 2001, per la qual es creen els
centres de professorat i se’n regula l’estructura i el funcionament. (BOIB 5-6-2001).
130.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 25 de maig
de 2001, per la qual s’estableix l’horari setmanal de l’etapa
d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB
9-6-2001, modificada per Ordre de dia 4 de juliol de 2001,
BOIB 17-7-2001).
131.- Decret 77/2001, d’1 de juny, de desenvolupament de determinats aspectes de la llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (BOIB 12-6-2001).
132.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 27 de juny,
de regulació de l’organització i el funcionament dels instituts d’educació secundària de les Illes Balears, i d’elaboració i aplicació de projectes d’intervenció educativa per al
curs 2001-02. (BOIB 28-6-2001).
133.- Resolució de 18 de juny de 2001 del Conseller d’Educació i
Cultura, per la qual es regula el marc curricular dels pro-

6

134.-

135.-

136.-

137.-

138.-

139.-

grames de formació per a la transició a la vida adulta, destinats a l’alumnat amb necessitats educatives especials,
escolaritzat en centres o unitats d’educació especial. (BOIB
30-6-2001).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 29 de juny de
2001, per la qual es creen i es regulen les ampliacions del
Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma.
(BOIB 10-7-2001).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 13 de juliol de
2001, per la qual es regulen les condicions generals per al
desenvolupament dels projectes d’investigació, d’elaboració d’adaptació de currículums o activitats formatives, per
adequar l’oferta formativa de formació professional a les
demandes del mercat laboral i a l’entorn socioeconòmic de
les Illes Balears. (BOIB 24-7-2001).
Resolució de 26 de juliol de 2001, del conseller d’Educació
i Cultura, per la qual es regula la realització experimental
d’estades de formació en empreses de les Illes Balears del
professorat de formació professional. (BOIB 7-8-2001).
Decret 107/2001, de 3 d’agost, pel qual es crea l’Arxiu i
Museu de l’Educació de les Illes Balears i se’n regula el
funcionament. (BOIB 11-8-2001).
Resolució del conseller de Treball i Formació de dia 16 de
juliol per la qual s’ordena la publicació del reglament intern
de funcionament del Consell de Formació Professional de
les Illes Balears. (BOIB 14-8-2001).
Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual
s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
(BOIB 18-09-2001[correcció d’errades 4-10-2001]).

140.- Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula
l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent. (BOIB 22-9-2001).
141.- Resolució del Conseller d’Educació i Cultura per la que se
ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears. (BOIB 299-2001).
142.- Decret 116/2001, de 28 de setembre, pel qual es modifica
l’annex del Decret 88/1998, de 16 d’octubre, de mesures
retributives de caràcter transitori per a personal docent no
universitari al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 6-10-2001).
143.- Acord del Consell de Govern de dia 28 de setembre de
2001, pel qual s’aprova la modificació de l’acord del Consell de Govern de 16 de febrer de 2001 sobre mesures de
distribució dels Fons Públics per al sosteniment dels centres concertats. (BOIB 16-10-2001).
144.- Acord del consell de govern de les Illes Balears, pel qual
s’aproven les recomanacions sobre la redacció, en català,
de disposicions generals i d’actes administratius. (BOIB 1311-2001).
145.- Ordre de 30 d’octubre de 2001 del conseller d’Educació i
Cultura, per la qual es regula l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres docents
públics no universitaris. (BOIB 17-11-2001 [correcció d’errades 22-12-2001]).

2002
146.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 de desembre de 2001, per la qual s’especifica la composició de la
Junta Avaluadora de Català. (BOIB 1-1-2002).
147.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 2 de gener
de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari. (BOIB 17-1-2002 [correcció d’errades 31-1-2002 i
18-5-2002]).
148.- Decret 1/2002, de 10 de gener, del president de les Illes
Balears, mitjançant el qual es modifica l’Ordre del president
de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999, per la qual
s’estableix l’estructura orgànica de la Conselleria d’Educació i Cultura. (BOIB 22-1-2002).
149.- Decret 15/2002, de dia 1 de febrer, de creació del fòrum
d'educació ambiental de les Illes Balears. (BOIB 7-2-2002).
150.- Resolució de la directora general d’Ordenació i Innovació,
per la qual s’estableix la constitució de la Comissió d’Avaluació dels directors dels centres de professorat i els seus
principis d’actuació. (BOIB 23-2-2002).
151.- Resolució de la directora general d’Ordenació i Innovació
que regula la constitució de les comissions d’avaluació dels
assessors dels centres de professorat i els seus principis
d’actuació. (BOIB 23-2-2002).
152.- Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de
febrer de 2002, per la qual es crea la Comissió d’Estadística de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears. (BOIB 23-2-2002).
153.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de
2002, per la qual es regula el funcionament dels cicles de
formació professional específica que s’imparteixen en la
modalitat d’ensenyaments presencials a les Illes Balears.
(BOIB 28-2-2002).

154.- Resolució del director general de Planificació i Centres, de
12 de febrer de 2002, per la qual es fa la convocatòria i es
dicten normes per a la realització d’una prova lliure, perquè
les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de Graduat en educació secundària, a les Illes
Balears. (BOIB 28-2-2002).
155.- Decret 31/2002, de 8 de març, mitjançant el qual es modifica el Decret 54/2001, de 6 d’abril, que regula el règim
d’admissió d’alumnes en els centres docents sostinguts totalment o parcialment amb fons públics. (BOIB 16-3-2002).
156.- Resolució de 22 de març de 2002 del conseller d’Educació
i Cultura, que regula el procés de revisió i d’elaboració dels
projectes curriculars en els centres educatius d’ensenyament no universitari que imparteixen educació infantil i/o
educació primària. (BOIB 11-4-2002).
157.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 26 de març de
2002, mitjançant la qual es regula el procediment per a
l’obtenció del certificat del grau elemental de música.
(BOIB 16-4-2002).
158.- Ordre de 17 d’abril de 2002 del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es regula l’organització de proves per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic Superior per als alumnes
de règim lliure de cicles formatius de formació professional
específica. (BOIB 30-4-2002).
159.- Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2002,
pel qual s’aprova l’Addenda a l’Acord marc per a la millora
de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.
(BOIB 4-5-2002).
160. Ordre de 22 d’abril de 2002 del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es regulen els aspectes essencials dels
programes de garantia social. (BOIB 7-5-2002).
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161.- Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana. (BOIB 9-5-2002).
162.- Decret 71/2002, de 10 de maig , pel qual es modifica el
Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana. (BOIB 18-5-2002).
163.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 14 de maig de
2002, per la qual es regula l’homologació dels estudis de
llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del
batxillerat amb els certificats de la Junta Avaluadora de Català. (BOIB 28-5-2002 [correcció d’errades 20-08-2002]).
164.- Acord del Consell de Govern de les Illes Balears, de 17 de
maig de 2002, pel qual s’aprova l’acord adoptat a la Mesa
Sectorial d’Educació entre l’Administració de les Illes Balears i els sindicats STEI-i, FE-CCOO i FETE-UGT, per a la
millora de l’ensenyament públic no universitari i de les condicions de treball del personal docent, de 30 d’abril de
2002. (BOIB 8-6-02).
165.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 24 de maig
de 2002, que modifica l’Ordre de 5 de març de 2002, per la
qual es desplega la disposició addicional quarta del Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, per a determinats
centres de primer cicle d’educació infantil. (BOIB 11-62002).
166.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de
2002, mitjançant la qual es regula el procediment d’homologació de llibres de text i altres materials curriculars.
(BOIB 11-6-2002).
167.- Decret 83/2002, de 14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic –i se’n determina l’import corresponent–
de les gratificacions extraordinàries previstes en la Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu per als
funcionaris docents no universitaris que optin a la jubilació
voluntària anticipada. (BOIB 22-6-2002).
168.- Decret 84/2002, de 14 de juny, de modificació de determinats articles del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 22-6-2002).
169.- Ordre de 21 de maig de 2002 de la Conselleria d’Educació
i Cultura, per la qual es regula la jornada i l’horari escolar
als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons
públics d’educació infantil, d’educació primària i d’educació
especial. (BOIB 25-6-2002).
170.- Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es
prorroguen els nomenaments dels òrgans unipersonals de
govern i els caps de departament dels conservatoris professionals de música i dansa. (BOIB 25-6-2002).
171.- Acord del Consell de Govern de desenvolupament de programes d’educació per a la salut en els centres educatius.
(BOIB 29-6-2002).
172.- Decret 86/2002, de 14 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 29-6-2002).
173.- Llei 5/2002 de 21 de juny , de subvencions. (BOIB 2-72002).
174.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 14 de juny
de 2002, per la qual es regula l’elaboració i l’execució del
Programa d’acolliment lingüístic i cultural adreçat a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes
Balears que cursa estudis als instituts d’educació secundària. (BOIB 4-7-2002).

175.- Resolució del director general de Formació Professional i
Inspecció Educativa, per la qual es regula el procediment
d’admissió i matrícula en els cicles formatius de formació
professional específica pel torn d’accés mitjançant prova.
(BOIB 9-7-2002).
176.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 28 de juny de
2002, per la qual es desplega el Decret 54/2002, de 12
d’abril i es regulen algunes indemnitzacions per raons del
servei al personal docent no universitari que participa en
els procediments selectius d’aspirants a funcionaris dels
cossos docents. (BOIB 9-7-2002).
177.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 de juliol de
2002, per la qual es regula l’ordenació dels ensenyaments
de l’educació bàsica de persones adultes a les Illes Balears. (BOIB 6-8-2002).
178.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 de juliol de
2002, per la qual es regula l’ordenació i l’organització de
l’educació secundària obligatòria i del batxillerat per a persones adultes, en la modalitat d’educació a distància, a les
Illes Balears. (BOIB 6-8-2002).
179.- Resolució de la Consellera de Benestar Social segons la
qual, l’Escola Balear de l’Esport és l’òrgan competent de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a promoure les
formacions esportives a les quals es refereix l’Ordre del
Ministeri d’Educació i Cultura de dia 5 de juliol de 1999 que
completa els aspectes curriculars i els requisits generals de
les formacions en matèria esportiva a què es refereix la
Disposició Transitòria Primera del Reial Decret 1913/1997,
de 19 de desembre. (BOIB 8-8-2002).
180.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de juliol
de 2002, per la qual es regula la impartició, amb caràcter
experimental al llarg del curs 2002-2003, de la matèria optativa del batxillerat Literatura universal, mitjançant l’ús
d’instruments telemàtics als instituts d’educació secundària
de les Illes Balears. (BOIB 10-8-2002).
181.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de juliol
de 2002, per la qual es regulen determinats requisits
d’acreditació del coneixement de la llengua catalana per
part dels mestres que hagin cursat els seus estudis a partir
del curs 2002-2003, segons determinats plans d’estudis de
mestre en les diverses especialitats de la Universitat de les
Illes Balears. (BOIB 10-8-2002).
182.- Decret 110/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica
dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. (BOIB 13-8-2002).
183.- Decret 101/2002, de 19 de juliol, pel qual es regula el reconeixement de firmes de les autoritats i dels funcionaris de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears que han de tenir efectes a l’estranger. (BOIB 15-82002).
184.- Decret 111/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’estableix
l’estructura i l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat a
les Illes Balears. (BOIB 29-8-2002 [correcció d’errades 264-2003]).
185.- Ordre de 26 d’agost de 2002 del conseller d’Educació i Cultura, d’organització i funcionament dels serveis escolars de
menjador en els centres d’educació infantil, primària i instituts d’educació secundària i d’altres centres de titularitat
pública, i de convocatòria d’ajudes individualitzades de
menjador per als alumnes. (BOIB 10-9-2002 [correcció
d’errades 1-10-2002]).
186.- Acord del Consell de Govern, de dia 30 d’agost de 2002,
d’aprovació de la classificació de les categories professio-
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187.-

188.-

189.-

190.-

191.-

192.-

193.-

194.-

nals de personal docent dels conservatoris professionals
de música i dansa de les Illes Balears les funcions de les
quals són pròpies de cossos o escales de personal funcionari. (BOIB 14-9-2002).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 27 d’agost de
2002, per la qual es crea i es regula l’ampliació del conservatori professional de música i dansa d’Eivissa i Formentera a l’illa de Formentera. (BOIB 17-9-2002).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de setembre de 2002, per la qual s’autoritza que la Fundació del
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears imparteixi les especialitats de cant, contrabaix, trompa i
viola del grau superior de música. (BOIB 21-9-2002).
Decret 118/2002, de 27 setembre, pel qual s’aproven mesures retributives per al personal docent no universitari que
treballa al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 5-10-2002).
Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels
col·legis públics d’educació infantil i primària. (BOIB 5-102002).
Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels instituts d’educació secundària.
(BOIB 5-10-2002).
Decret 128/2002, de 18 d’octubre, pel qual es regula el sistema de prestacions d’acció social a favor del personal docent no universitari de les Illes Balears. (BOIB 22-10-2002).
Ordre, de 21 d’octubre de 2002, del conseller d’Educació i
Cultura, per la qual es regula la composició, l’elecció i la
renovació dels consells escolars dels centres d’educació
de persones adultes de les Illes Balears. (BOIB 26-102002).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre
de 2002, per la qual es regula l’elecció, la renovació parci-

195.-

196.-

197.-

198.-

199.-

al, la constitució i la designació dels òrgans de govern dels
centres docents concertats. (BOIB 26-10-2002).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre
de 2002, per la qual es regula l’elecció dels consells escolars de les escoles públiques d’educació infantil, dels
col·legis públics d’educació primària, dels col·legis públics
d’educació infantil i primària, dels instituts d’educació secundària i dels centres públics d’educació especial. (BOIB
26-10-2002).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 18 d’octubre
de 2002, per la qual es regula la composició i l’elecció dels
consells escolars dels centres públics d’ensenyaments de
règim especial. (BOIB 26-10-2002).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 d’octubre de
2002, per la qual es fa públic el procediment necessari per
a l’aplicació del Decret 128/2002, de 18 d’octubre de 2002,
regulador del sistema de prestacions d’acció social a favor
del personal docent no universitari de les Illes Balears.
(BOIB 29-10-2002).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 de novembre de 2002, per la qual es deleguen en el director general
de Personal Docent competències pròpies del conseller en
matèria de gestió del sistema de prestacions d’acció social
a favor del personal docent no universitari de les Illes Balears. (BOIB 30-11-2002).
Ordre del conseller de Presidència de 2 de desembre de
2002, dictada a proposta del conseller d’Hisenda i Pressupost i del conseller d’Educació i Cultura, de desplegament
del Decret 110/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el
procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la
Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 10-12-2002).

2003
200.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de gener de
2003, per la qual es regulen les pràctiques formatives en
centres de treball. (BOIB 16-1-2003).
201.- Decret 1/2003, de 3 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol
de Tècnic en gestió administrativa. (BOIB 21-1-2003).
202.- Decret 8/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol
de tècnic en Comerç. (BOIB 15-2-2003).
203. Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells
escolars insulars i dels consells escolars municipals de les
Illes Balears. (BOIB 18-2-2003).
204.- Decret 16/2003, de 21de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al
títol de tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions
informàtiques. (BOIB 1-3-2003).
205.- Ordre de 27 de Febrer de 2003, per la qual es fixen els
mòduls econòmics de les indemnitzacions corresponents a
les activitats de formació permanent del professorat no universitari. (BOIB 13-3-2003).
206.- Decret 21/2003, de 7 de març, de modificació del Decret
11/2000, de 4 de febrer, pel qual es regulen els programes
de formació professional ocupacional en l’àmbit de les Illes
Balears. (BOIB 15-3-2003).
207.- Ordre d’11 de març de 2003 per la qual es regula el procés
d’admissió i matriculació dels alumnes en centres sostin-

208.-

209.-

210.-

211.-

212.-

213.-

guts amb fons públics en els nivells d’ensenyament de règim general. (BOIB 15-3-2003 [correcció d’errades 9-42003]).
Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques. (BOIB
18-3-2003).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de
2003, per la qual es regulen els requisits per a la constitució, el funcionament i la retribució de les comissions que
han de dissenyar, elaborar i desenvolupar els currículums
de les Illes Balears. (BOIB 22-3-2003).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 25 de març de
2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions, en matèria d’Educació i Cultura. (BOIB
26-3-2003).
Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB
3-4-2003).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 27 de març de
2003, per la qual s'aprova l'admissió i matriculació d'alumnes dels ensenyaments de règim especial en centres públics per al curs 2003-2004. (BOIB 22-4-2003).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 10 d'abril de
2003, per la qual es regulen les funcions que té atribuïdes
l’Institut Ramon Llull en relació a la promoció de l’ensenyament del català i l’avaluació i la certificació del seu conei-
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214.-

215.-

216.-

217.-

218.-

219.-

220.-

221.-

222.-

223.-

224.-

225.-

226.-

227.-

xement com a segona llengua fora del domini lingüístic.
(BOIB 6-5-2003).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 14 d'abril de
2003, per la qual es prorroga el mandat dels directors dels
centres docents públics no universitaris dependents d'aquesta Conselleria. (BOIB 17-5-2003).
Resolució del director general de Formació Professional i
Inspecció Educativa, per la qual es dicten instruccions per
regular el procediment d'admissió i matrícula en els cicles
formatius de formació professional específica. (BOIB 17-52003).
Resolució del conseller d'Educació i Cultura relativa al Reglament d'Organització i Funcionament acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. (BOIB 225-2003).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 29 d’abril de
2003, per la qual s'autoritza que el Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears imparteixi les especialitats de fagot, oboè, trombó, trompeta i tuba del grau
superior de música. (BOIB 24-5-2003).
Resolució del director general de Planificació i Centres de
dia 30 d’abril de 2003 per la qual s’autoritzen determinades
escoles de música reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura per a sol·licitar el certificat de grau elemental de música. (BOIB 24-5-2003 [correcció d’errades 17-62003; per error fa referència al BOIB 73 de dia 22]).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 6 de maig
de 2003, per la qual s’autoritza la implantació d’ensenyances en centres públics d’educació secundària i d’educació
de persones adultes. (BOIB 27-5-2003 [modificada BOIB
12-6-2003; error BOIB 25-10-2003]).
Ordre del conseller d’educació i Cultura de dia 30 de maig
de 2003, per la qual es regula la impartició de la matèria
optativa Literatura universal del batxillerat mitjançant l’ús
d’instruments telemàtics als instituts d’educació secundària
de les Illes Balears. (BOIB 10-6-2003).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 22 de maig de
2003, per la qual es regula l'organització i el funcionament
dels mòduls monogràfics. (BOIB 12-6-2003).
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 22 de maig
de 2003, per la qual es dicten instruccions per concretar
determinats aspectes sobre avaluació i accés a les pràctiques formatives en els cicles formatius de formació professional específica. (BOIB 19-6-2003).
Decret 59/2003, de dia 13 de juny, pel qual es crea i regula
el registre de centres docents de les Illes Balears. (BOIB
24-6-2003).
Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual
s'estableixen efectes addicionals per a les proves d'accés
als cicles formatius de la família professional d'activitats físicoesportives. (BOIB 26-6-2003).
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 16 de juny
de 2003, per la qual s'aproven les instruccions per regular
les situacions derivades de la implantació del currículum
propi de les Illes Balears als cicles formatius de formació
professional específica (BOIB 5-7-2003).
Decret 10/2003, de 4 de juliol, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 8/2003, de 30 de juny, pel
qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i de les conselleries del Govern de les Illes Balears. (BOIB 7-7-2003).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 20 de juny
de 2003, per la qual s'estableix el currículum de determinades matèries per a l'educació secundària obligatòria i el
batxillerat. (BOIB 12-7-2003).

228.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 25 de juny
de 2003, per la qual s'atorguen efectes als mòduls monogràfics que hi figuren. (BOIB 17-7-2003).
229.- Decret 157/2003 d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol
de tècnic superior en administració de sistemes informàtics. (BOIB 9-8-2003).
230.- Decret 162/2003, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament que regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la
funció pública i per a l’ocupació de llocs de treball que es
convoquin en l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 13-9-2003).
231.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura, d'1 de setembre
de 2003, per la qual s'estableixen 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.
(BOIB 16-9-2003).
232.- Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d’Educació i cultura, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris. (BOIB 18-9-2003).
233.- Decret 165/2003, de 12 setembre, pel qual s'estableix el
currículum dels estudis superiors de disseny i es regula
l'accés a aquests ensenyaments. (BOIB 25-9-2003).
234.- Decret 169/2003, de 26 de setembre, de modificació del
Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula
l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent. (BOIB 30-9-2003).
235.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 17 d'octubre
de 2003, per la qual s'amplia l'Ordre de dia 16 de febrer de
2000, que determina els títols, certificats o diplomes que
garanteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els certificats de la Junta Avaluadora de Català.
(BOIB 28-10-2003).
236.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 21 d'octubre de
2003, sobre l'avaluació a l'educació secundària obligatòria
per al curs 2003-04. (BOIB 4-11-2003).
237.- Decret 176/2003, de 31 d'octubre, de reforma del Decret
162/2003, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d'accés a la funció
pública i per a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 13-11-2003).
238.- Decret 187/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen
les associacions d'alumnes, i les federacions i les confederacions d'associacions d'alumnes. (BOIB 6-12-2003).
239.- Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen
les associacions de pares i mares d'alumnes i les federacions i confederacions d'aquestes. (BOIB 6-12-2003).
240.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 3 de desembre de 2003 , per la qual es regula el procediment que
regirà la convocatòria per a l'any 2004 de la jubilació anticipada voluntària, d'acord amb la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació
general del sistema educatiu i amb el Decret 83/2002, de
14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic de
les gratificacions extraordinàries. (BOIB 16-12-2003).
241.- Acord del Consell de Govern de 12 de desembre de 2003,
sobre la creació d'un comissionat per a la reforma educativa a les Illes Balears, derivada de la Llei orgànica 10/2002,
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de 23 de desembre, de qualitat de l'educació. (BOIB 20-122003).
242.- Llei 10/2003, de 22 de desembre de mesures tributàries i
administratives. (BOIB 29-12-2003).
243.- Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2003,
pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Qualitat
i s'encarrega la redacció d'un Pla de qualitat per a l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les

seves entitats autònomes i empreses públiques, participades íntegrament. (BOIB 29-12-2003).
244.- Resolució de la directora general de Formació Professional
de 18 de desembre de 2003 per la qual es dicten les instruccions de desplegament de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 22 de maig de 2003 d'organització i funcionament dels mòduls monogràfics. (BOIB 30-12-2003).

2004
245.- Ordre de 7 de gener de 2004, per la qual s'estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen educació
preescolar. (BOIB 15-1-2004).
246.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 13 de gener de
2004, de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i
Cultura de dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la
planificació i el reconeixement de la formació permanent
del professorat no universitari. (BOIB 22-1-2004).
247.- Decret 4/2004, de 16 de gener, de creació de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC). (BOIB 27-1-2004).
248.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura per la qual es disposa el començament d'activitats de l'empresa pública Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de les
Illes Balears 'IBISEC. (BOIB 27-1-2004).
249.- Decret 14/2004, de 6 de febrer, d'aplicació de l'Acord del
Consell de Govern, de 30 de gener de 2004, relatiu al repartiment de la quantia equivalent al 0,7 per cent de la
massa salarial. (BOIB 7-2-2004).
250.- Ordre de 5 de febrer de 2004, del conseller d'Educació i
Cultura per la qual es deleguen en el director general
d'Administració i d'Inspecció Educativa determinades competències en matèria d'habilitació de professorat de centres
privats. (BOIB 14-2-2004).
251.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 6 de febrer de
2004, per la qual es regula l'organització de proves per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior de Formació
Professional Específica, en règim lliure. (BOIB 19-2-2004).
252.- Resolució de la directora general de Formació Professional
de delegació de signatura de la documentació necessària
per a la realització del mòdul de Formació en Centres de
Treball. (BOIB 20-3-2004).
253.- Decret 35/2004, de 16 d'abril, pel qual s'estableix el règim
d'admissió d'alumnes als centres docents sostinguts amb
fons públics. (BOIB 17-4-2004).
254.- Ordre de 19 d'abril de 2004 per la qual es regula el procés
d'admissió i matriculació dels alumnes en centres sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat. (BOIB 20-4-2004).
255.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 19 d'abril de
2004, per la qual s'aprova l'admissió i matriculació d'alumnes dels ensenyaments de règim especial en centres públics per al curs 2004-2005. (BOIB 20-4-2004).
256.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de
2004, per la qual es regula el procediment d'admissió i de
matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de formació
professional específica que s'imparteixen en la modalitat
d'ensenyaments presencials en els centres educatius a les
Illes Balears. (BOIB 24-4-2004).
257.- Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la
promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració

258.-

259.-

260.-

261.-

262.-

263.-

264.-

265.-

266.-

267.-

268.-

269.-

de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 27-42004).
Ordre de 19 d'abril de 2004 per la qual s'aproven les bases
per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de
govern dels centres docents públics. (BOIB 29-4-2004 [correcció d’errades 29-5-2004 i 24-8-2004]).
Decret 42/2004, de 7 de maig , pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol
de tècnic en Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell. (BOIB 18-5-2004).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 6 de maig de
2004, per la qual es regulen els aspectes essencials dels
programes per a la integració social i laboral. (BOIB 18-52004).
Circular de la direcció general d'Ordenació i Innovació per
la qual es dicten pautes d'actuació per a l'aplicació de la
normativa actual sobre formació permanent al personal docent que realitza tasques a la conselleria d'Educació i a altres places de l'administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. (BOIB 10-6-2004).
Instrucció de la direcció general d'Ordenació i Innovació
per emplenar els llibres d'escolaritat corresponents a l'alumnat que cursa educació secundària obligatòria a les
Illes Balears. (BOIB 10-6-2004).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 10 de juny
de 2004, per la qual es regula la impartició de la matèria
optativa Ampliació de matemàtiques del batxillerat mitjançant l'ús d'instruments telemàtics als instituts d'educació
secundària de les Illes Balears. (BOIB 22-6-2004).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 10 de juny
de 2004, per la qual es regula la impartició de la matèria
optativa Història i cultura de les Illes Balears del batxillerat
mitjançant l'ús d'instruments telemàtics als instituts d'educació secundària de les Illes Balears. (BOIB 22-6-2004).
Decret 56/2004, de 18 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'Educació Infantil,
l'Educació Primària, i l'Educació Secundària obligatòria a
les Illes Balears. (BOIB 29-6-2004).
Resolució de la directora general de Formació Professional
de 30 de juny de 2004, per la qual s'aproven les Instruccions per regular, amb caràcter experimental, l'organització i
el funcionament de l'oferta parcial de cicles formatius anomenada agrupament modular. (BOIB 10-7-2004).
Decret 63/2004, de 2 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol
de tècnic en Conducció d'activitats fisicoesportives en el
medi natural. (BOIB 13-7-2004).
Decret 64/2004, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen mesures retributives per al personal de la Inspecció Educativa.
(BOIB 13-7-2004 [correcció d’errades 5-8-2004]).
Ordre de 13 de setembre de 2004, per la qual es regula el
dret dels pares, les mares o els tutors legals, a elegir la
llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres
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270.-

271.-

272.-

273.-

274.-

275.-

276.-

sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. (BOIB 189-2004).
Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. (BOIB 21-9-2004 [correcció d’errades 16-10-2004]).
Ordre de dia 15 de setembre de 2004, del conseller d'Educació i Cultura, per la qual s'aprova el Pla quadriennal
(2004-2008) de Formació Permanent. (BOIB 21-9-2004).
Decret 81/2004, de dia 17 de setembre, que regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l'exercici del càrrec de director als centres docents
públics de les Illes Balears. (BOIB 25-9-2004).
Ordre de 14 de setembre de 2004 per la qual s'estableix el
règim d'autorització de centres privats de formació d'adults
per impartir ensenyaments equivalents al graduat en ensenyament secundari obligatori. (BOIB 25-9-2004).
Resolució del Conseller d'Educació i Cultura de data 20 de
setembre de 2004, per la qual s'ordena la publicació de l'acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears. (BOIB 28-92004).
Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les
Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOIB 30-92004).
Resolució de la directora general de Formació Professional
de 6 d'octubre de 2004, per la qual es regula, amb caràcter
experimental a les Illes Balears, el procediment per reco-

277.-

278.-

279.-

280.-

281.-

282.-

283.-

nèixer i registrar la formació que imparteixen determinades
entitats com a formació referida al Catàleg nacional de
qualificacions professionals. (BOIB 26-10-2004).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 20 d'octubre de
2004, sobre l'avaluació a l'educació secundària obligatòria.
(BOIB 2-11-2004).
Decret 92/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears. (BOIB 911-2004).
Instruccions i annexos orientatius referents a la resolució
de la directora general de Formació Professional de 6 d'octubre de 2004. (BOIB 25-11-2004).
Decret 97/2004, de 26 de novembre, pel qual s'estableix el
currículum de l'educació infantil a les Illes Balears. (BOIB
4-12-2004).
Resolució de la directora general de Formació Professional, per la qual es fixen criteris de promoció en els cicles
formatius que s'imparteixen amb una organització temporal
especial. (BOIB 4-12-2004).
Resolució de la directora general de Formació Professional
de 30 de novembre de 2004, per la qual es dicten les instruccions de desplegament de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 22 de maig de 2003, d'organització i funcionament dels mòduls monogràfics. (BOIB 11-12-2004).
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública. (BOIB 30-12-2004 [correcció d’errades 31-12-2004]).

2005
284.- Decret 4/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol
de tècnic en Explotació de sistemes informàtics. (BOIB 221-2005).
285.- Decret 11/2005, de 28 de gener, pel qual s'estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 16-1-2005).
286.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 03 de febrer de
2005, per la qual es regula l'organització de proves per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, en règim lliure. (BOIB 17-1-2005).
287.- Decret 29/2005, d'11 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum de batxillerat a les Illes Balears. (BOIB
31-3-2005).
288.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 1 d'abril de
2005, per la qual es regula el procediment per a l'autorització de centres privats que imparteixen ensenyaments per a
l'obtenció de la titulació de tècnics esportius. (BOIB 9-42005).
289.- Decret 35/2005, de 8 d'abril , pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de
tècnic en Atenció sociosanitària. (BOIB 16-4-2005 [correcció d’errades 17-5-2005]).
290.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 5 d'abril de
2005, per la qual es regula la Comissió Organitzadora de
les Proves d'Accés als Estudis Universitaris. (BOIB 16-42005).
291.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura d'11 d'abril de
2005, per la qual es regula el procediment d'admissió i de
matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de formació
professional específica que s'imparteixen en la modalitat
d'ensenyaments presencials en els centres educatius a les
Illes Balears. (BOIB 19-4-2005).

292.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 28 d'abril de
2005, per la qual es crea i regula el Consell assessor del
calendari escolar. (BOIB 3-5-2005).
293.- Ordre de 3 de maig de 2005, de la conselleria d'Educació i
Cultura, per la qual es regulen la convocatòria i la selecció
de centres escolars sostinguts amb fons públics d'educació
infantil i primària en els quals s'implantarà l'elecció de la
llengua del primer ensenyament. (BOIB 10-5-2005).
294.- Resolució de 2 de maig de 2005 del director general de
Planificació i Centres Educatius, per la qual es regula l'ordenació i l'organització dels ensenyaments de secundària
postobligatòria, adaptats per esportistes d'alt nivell autonòmic, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 26-5-2005).
295.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 18 de
maig sobre la informació als pares i les mares separats o
divorciats en relació al progrés d'aprenentatge i integració
socioeducativa dels seus fills. (BOIB 26-5-2005).
296.- Decret 57/2005, de 20 de maig, pel qual es crea l'Observatori i el Comissionat per a la convivència escolar en els
centres educatius de les Illes Balears. (BOIB 28-5-2005).
297.- Decret 9/2005, de 30 de maig, del president de les Illes
Balears, de modificació del Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOIB 2-6-2005).
298.- Decret. 66/2005, de 24 de juny, de ratificació dels acords
assolits a la Mesa general de negociació i a la comissió paritària, relatius a les quanties de la indemnització per residència del personal al servei de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 25-6-2005).
299.- Decret 74/2005, de l'1 de juliol, de modificació del Decret
57/2005, de 20 de maig, pel qual es crea l'Observatori i el
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300.-

301.-

302.-

303.-

304.-

305.-

306.-

comissionat per a la convivència escolar en els centres
educatius de les Illes Balears. (BOIB 12-7-2005).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 21 de juliol de
2005, per la qual es regula el transport escolar en els centres docents públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (BOIB 28-7-2005).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 18 de juliol de
2005 la qual ordena i organitza els ensenyaments del batxillerat en règim nocturn en centres educatius públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 30-7-2005
[correcció d’errades 2-2-2006]).
Decret 86/2005, de 29 de juliol, pel qual es regula l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la
direcció general de Política Lingüística. (BOIB 6-8-2005).
Resolució de la directora general de Formació Professional
de 30 de setembre de 2005, per la qual es dicten les instruccions de desplegament de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 22 de maig de 2003, d'organització i funcionament dels mòduls monogràfics. (BOIB 15-10-2005).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 25 d'octubre de
2005, per la qual es modifiquen alguns aspectes del desenvolupament curricular del grau superior dels ensenyaments de música a la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 10-11-2005).
Decret 122/2005, de dia 25 de novembre, pel qual es crea
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears. (BOIB
1-12-2005).
Ordre de 24 novembre de 2005, del conseller d'Educació i
Cultura per la qual es deleguen en el director general d'Administració i d'Inspecció Educativa determinades compe-

307.-

308.309.-

310.-

311.-

312.-

tències en matèria d'habilitació dels funcionaris de carrera
del Cos de Mestres. (BOIB 3-12-2005).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 12 de desembre de 2005 la qual ordena i organitza els ensenyaments
de batxillerat en règim a distància en centres educatius públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB
17-12-2005 [correcció d’errades 2-2-2006]).
Llei 13/2005, de 27 de desembre de mesures tributàries i
administratives. (BOIB 31-12-2005).
Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de
2005, pel qual es ratifica l'acord de la Mesa Sectorial d'Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i
laboral del personal docent de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. (BOIB 31-12-2005).
Decret 135/2005, de 28 desembre, pel qual es regula la
concessió de vacances del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB
31-12-2005).
Decret 136/2005, de 28 desembre, de modificació del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la
promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i del Decret
68/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el procediment
de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 31-12-05).
Resolució del Conseller d'Educació i Cultura de 23 de desembre de 2005 per la qual s'ordena la publicació del Reglament modificat d'organització i funcionament del Consell
Escolar de les Illes Balears. (BOIB 31-12-2005).

2006
313.- Decret 1/2006, de 25 de gener, del president de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 26/2004, de 21 de
setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOIB 28-1-2006).
314.- Decret 7/2006, 3 de febrer, pel qual s'aprova la concessió
de premis al personal funcionari i laboral al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per haver obtingut nivells de coneixement de català superiors als exigits per ingressar en la funció pública. (BOIB 7-22007).
315.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de gener de
2006, per la qual es regulen les proves d'accés als cicles
formatius de formació professional específica i se'n regula
l'organització. (BOIB 11-2-2006).
316.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura relativa al Nou
Reglament d'Organització i Funcionament del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears. (BOIB 14-2-2006).
317.- Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006, pel
qual es constitueix la fundació per a l'escola superior d'art
dramàtic de les Illes Balears i se n'estableix el marc en el
qual desenvoluparà l'actuació. (BOIB 16-3-2006).
318.- Llei 4/2006 de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears. (BOIB 6-42006).
319.- Decret 52/2006, de 16 de juny, sobre mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres
dels alumnes dels centres no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics. (BOIB 20-6-2006).

320.- Ordre del Conseller d'Educació i Cultura de dia 28 de juny
de 2006 per la qual es regula l'estructura i el funcionament
dels centres de professorat. (BOIB 4-7-2006).
321.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 22 de juny
de 2006, per la qual es regula el procediment per a l'obtenció del certificat de grau elemental de dansa. (BOIB 11-72006).
322.- Decret 63/2006, de dia 7 de juliol, pel qual es crea l'IES
Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears. (BOIB 15-72006).
323.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 19 de juliol de
2006, per la qual s'estableixen les bases reguladores de
les subvencions per al foment de la creació de places escolars a centres docents concertats. (BOIB 22-7-2006 [correcció d’errades 5-10-2006]).
324.- Ordre dels consellers de Presidència i Esports i d'Educació
i Cultura, de dia 19 de juliol de 2006, per la qual es disposa
la posada en funcionament del centre públic IES Centre de
Tecnificació Esportiva Illes Balears, de Palma, per al curs
2006-2007. (BOIB 29-7-2006).
325.- Llei 10/2006, de26 de juliol integral de la joventut. (BOIB 36-2006).
326.- Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006, pel
qual s'aprova la proposta d'acord per a la millora de l'ensenyament públic, relatiu a les plantilles de personal dels centres docents públics, aprovada per la mesa sectorial d'educació. (BOIB 12-8-2006).
327.- Decret 77/2006, de 15 de setembre, pel qual es modifica el
Decret 111/2002, de 2 d'agost, que estableix l'estructura i
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328.-

329.330.-

331.332.-

333.-

334.-

335.-

336.-

l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat a les Illes Balears. (BOIB 16-9-2006).
Decret 78/2006, de 15 de setembre, pel qual es modifica el
Decret 86/2002, de 14 de juny, que estableix el currículum
de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
(BOIB 16-9-2006).
Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona. (BOIB 269-2006).
Resolució de la directora general de Formació Professional
de 21 de setembre de 2006, per la qual es dicten les instruccions de desplegament de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 22 de maig de 2003, d'organització i funcionament dels mòduls monogràfics. (BOIB 30-9-2006).
Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears. (BOIB 26-10-2006).
Decret 90/2006,de 20 d'octubre, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter
personal en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 31-10-2006).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 20 d'octubre de
2006, per la qual es regula l'organització del cicle formatiu
d'Educació infantil en la modalitat d'educació a distància,
que s'imparteix amb caràcter experimental a les Illes Balears durant el curs escolar 2006-2007. (BOIB 31-10-2006).
Decret 89/2006, de 13 d'octubre, pel qual s'estableixen els
currículums, les proves i els requisits d'accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats de futbol i futbol sala. (BOIB 911-2006).
Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i dels
drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.
(BOIB 18-11-2006 [correcció d’errades 13-2-2007)]).
Decret 94/2006, de dia 17 de novembre, de modificació del
Decret 52/2005, de 20 de maig, pel qual es crea l'Observa-

337.-

338.339.-

340.-

341.-

342.343.-

tori i el Comissionat per a la convivència escolar en els
centres educatius de les Illes Balears. (BOIB 25-11-2006).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 13 de novembre de 2006, sobre la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (BOIB 25-11-2006 [modificada parcialment 23-22008]).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari
de les Illes Balears. (BOIB 30-11-2006).
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de les Illes
Balears, de dia 22 de novembre de 2006, per la qual es regula el procediment de reconeixement i s'ordena el pagament del complement lligat a la formació i als anys de docència del personal docent interí que presta els seus serveis en els centres docents de les Illes Balears, previst a
l'acord de Consell de Govern de dia 28 de juliol de 2006.
(BOIB 30-11-2006).
Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 6 de novembre
de 2006, per la qual s'estableix, amb caràcter experimental,
el desenvolupament curricular i l'accés al primer curs de
l'especialitat d'Interpretació, opció textual, del grau superior
de l'ensenyament d'art dramàtic a la comunitat autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 2-12-2006).
Decret 104/2006, de 7 de desembre de 2006, pel qual s'estableixen els currículums, les proves i els requisits d'accés
corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats dels esports de muntanya i escalada. (BOIB 19-12-2006).
Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives. (BOIB 30-12-2006).
Decret 112/2006, de 29 de desembre, de qualitat de la
convivència en els centres docents sostinguts amb fons
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 30-12-2006).

2007
344.- Acord del Consell de Govern de 29 de desembre de 2006,
en relació al Comissionat per a la reforma educativa a les
Illes Balears, el qual fou creat mitjançant acord de l'esmentat Consell de 12-12-2003. (BOIB 4-1-2007).
345.- Decret 114/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableix
el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Restauració. (BOIB 6-12007).
346.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura 30 de gener de
2007, per la qual s'estableix el currículum de determinades
matèries del batxillerat. (BOIB 10-2-2007).
347.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 5 de febrer de
2007 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles
formatius de formació professional en el sistema educatiu i
se'n regula l'organització. (BOIB 22-2-2007 [correcció
d’errades 7-6-2007]).
348.- Decret 8/2007 de 16 de febrer, de modificació del Decret
15/2002, d'1 de febrer, de creació del Fòrum d'Educació
Ambiental de les Illes Balears. (BOIB 1-3-2007).
349.- Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. (BOIB 1-3-2007).
350.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 27 de febrer de 2007, per la qual es regula l'ordenació i l'organització dels ensenyaments de tercer i quart curs d'Educació
secundària obligatòria i els ensenyaments de batxillerat a
l'Institut d'Educació Secundària Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears. (BOIB 13-3-2007).

351.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 15 de març
de 2007, per la qual s'aproven les bases per a la selecció,
nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics. (BOIB 24-3-2007).
352.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears, de data 22 de març de 2007, en referència a la tipologia dels instituts d'ensenyament de secundària a la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 293-2007).
353.- Decret 22/2007, de 30 de març de 2007, pel qual es regulen els concerts singulars de l'educació secundària postobligatòria a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 31-3-2007).
354.- Decret 23/2007, de 30 de març de 2007, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts
amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (BOIB 31-3-2007 [correcció d’errades 20-4-2007]).
355.- Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 3-4-2007).
356.- Llei 2/2007 de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 3-4-2007).
357.- Decret 57/2007 de 20 d'abril, de modificació del Decret
114/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en restauració. (BOIB 3-5-2007).
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358.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 25 d'abril de
2007 per la qual es regula el procediment d'admissió i de
matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de formació
professional del sistema educatiu que s'imparteixen en la
modalitat d'ensenyaments presencials en els centres educatius a les Illes Balears. (BOIB 8-5-2007).
359.- Instruccions de la Direcció General d'Ordenació, Innovació
i Formació del Professorat per a l'elaboració de l'informe
d'aprenentatge en finalitzar l'etapa d'educació primària.
(BOIB 29-5-2007).
360.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 de maig de
2007, per la qual s'estableix el procediment i determinats
requisits per al reconeixement de les escoles d'art dramàtic
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 2-62007).
361.- Resolució conseller d'Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, de data 6 de juny de 2007, per la qual es fixa
la tipologia dels instituts d'ensenyament secundari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 16-62007).
362.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 25 de juny de
2007 pel qual s'estableix el desenvolupament curricular
dels ensenyaments elementals de música per al curs 2007/
08. (BOIB 7-7-2007).
363.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 25 de juny de
2007 pel qual s'estableix el desenvolupament curricular
dels ensenyaments elementals de dansa per al curs 2007/
08. (BOIB 7-7-2007).
364.- Decret 9/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i
s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 9-7-2007).
365.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 29 de juny de
2007, pel qual s'estableix el desenvolupament curricular
dels ensenyaments professionals de dansa per al curs
2007/08. (BOIB 11-7-2007).
366.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 29 de juny de
2007, pel qual s'estableix el desenvolupament curricular
dels ensenyaments professionals de música per al curs
2007/08. (BOIB 11-7-2007).
367.- Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 12-72007).
368.- Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 25 de juliol de 2007 per la
qual es convoca la prova d'accés singular al cicle formatiu
d'Educació infantil en la modalitat a distància i se'n concreten aspectes sobre la seva organització. (BOIB 2-8-2007).
369.- Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears, de dia 31 de juliol de 2007, per la qual

370.-

371.-

372.-

373.-

374.-

375.-

376.-

377.-

378.-

es regula el procediment de reconeixement de triennis per
serveis prestats en l'administració del personal docent interí. (BOIB 7-8-2007).
Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears, de dia 31 de juliol de 2007, per la qual
es regula el procediment de reconeixement i s'ordena el
pagament del complement per a la funció tutorial previst a
l'Acord de Consell de Govern de dia 28 de juliol de 2006.
(BOIB 7-8-2007).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 d'agost,
per la qual s'estableix el currículum del primer cicle d'educació primària, per al curs 2007-2008, a les Illes Balears.
(BOIB 14-8-2007).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 d'agost,
per la qual s'estableix el currículum dels cursos primer i
tercer d'educació secundària obligatòria, per al curs 20072008, a les Illes Balears. (BOIB 14-8-2007).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 28 de setembre de 2007 per la qual es regula l'organització del cicle
formatiu d'Educació infantil en la modalitat d'educació a
distància, que s'imparteix amb caràcter experimental a les
Illes Balears durant el curs escolar 2007-2008. (BOIB 4-102007)
Resolució de la consellera d'Educació i Cultura, de 3 d'octubre de 2007, en referència a la tipologia dels instituts
d'ensenyaments de secundària a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 16-10-2007)
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 d'octubre
de 2007, per la qual s'estableix l'accés al primer curs de
l'especialitat d'interpretació, opció textual i, amb caràcter
experimental, el desenvolupament curricular dels cursos
primer i segon del grau superior de l'ensenyament d'art
dramàtic a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 18-10-2007 [errades 5-2-2008]).
Decret 136/2007, de 31 d'octubre, mitjançant el qual es
modifica el Decret 81/2004, de 17 de setembre, que regula
la consolidació personal parcial del complement retributiu
específic per l'exercici del càrrec de director als centres docents públics de les Illes Balears. (BOIB 8-11-2007).
Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de les Illes
Balears, de dia 22 de novembre de 2007, per la qual es
modifica la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de
les Illes Balears, de dia 22 de novembre de 2006, BOIB de
30 de novembre, que regula el procediment de reconeixement i s'ordena el pagament del complement lligat a la formació i als anys de docència del personal docent interí que
presta els seus serveis en els centres docents de les Illes
Balears, previst a l'acord de Consell de Govern de dia 28
de juliol de 2006. (BOIB 22-12-2007).
Llei 6/2007, de 27 de desembre de mesures tributàries i
economicoadministratives. (BOIB 29-121-2007).

2008
379.- Decret 4/2008, de 4 de gener, pel qual s'assumeixen i s'ordenen les funcions i els serveis encomanats a l'Institut Social de la Marina en matèria d'educació, d'ocupació i formació professional ocupacional traspassats a la Comunitat
Autònoma. (BOIB 10-1-2008).
380.- Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals de l'organització dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les Illes Balears. (BOIB 24-12008).

381.- Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut
per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears.
(BOIB 31-1-2008).
382.- Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent d'11 de gener de 2008 de suspensió de la vigència de la Resolució de la directora general de Formació Professional de 6 d'octubre de 2004 per la
qual es regula, amb caràcter experimental a les Illes Balears, el procediment per reconèixer i registrar la formació
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que imparteixen determinades entitats com a formació referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals.
(BOIB 31-1-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març
de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir
el títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu. (BOIB 18-3-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de dia 31 de
març de 2008, per la qual s'aproven les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern
dels centres docents públics. (BOIB 3-4-2008).
Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim
d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB
5-4-2008).
Resolució de la Consellera d'Educació i Cultura de 10 de
març de 2008 per la qual s'organitzen els programes de
qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al curs 2008/2009. (BOIB 17-4-2008).
Decret 47/2008, d'11 d'abril, pel qual es crea l'Escola de
Formació Professional Nauticopesquera. (BOIB 24-42008).
Resolució del director general de Personal Docent, de 18
d'abril de 2008, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d'interinitats amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres públics
d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
(BOIB 6-5-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 18 d'abril de
2008 per la qual es regula el procediment d'admissió i de
matrícula de l'alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en la modalitat d'ensenyaments presencials als centres educatius
de les Illes Balears. (BOIB 6-5-2008 [modificada 31-52008]).
Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els
requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil. (BOIB 8-5-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de
2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents
als nivells educatius concertats. (BOIB 13-5-2008).
Resolució del director general de Planificació i Centres de
30 d'abril de 2008 per la qual es determinen les ràtios d'alumnes/ professor per unitat escolar per als centres privats
concertats de les Illes Balears. (BOIB 15-5-2008).
Decret 61/2008, de 16 de maig, pel qual es modifica el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. (BOIB 24-5-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 20 de maig
de 2008, de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació
i Cultura de 2 de gener de 2003 per la qual es regulen les
pràctiques formatives en centres de treball. (BOIB 3-62008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de dia 28 de
maig de 2008 per la qual s'aproven les bases per a la selecció, per al nomenament i per al cessament dels òrgans
directius acadèmics del Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears. (BOIB 5-6-2008 [errades 1-7-2008]).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 de juny
de 2008, per la qual es regula la implantació del Programa
de Reutilització la creació d'un fons de llibres de text i material didàctic per a l'educació primària en els centres do-
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cents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
(BOIB 5-6-2008).
Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes
Balears. (BOIB 14-6-2008).
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.
(BOIB 14-6-2008).
Resolució de la consellera d'Educació i Cultura per la qual
es deleguen competències en matèria de direcció i coordinació dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria i
de gestió de personal docent en el director general de Personal Docent. (BOIB 19-6-2008).
Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears. (BOIB 2-72008).
Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears. (BOIB 2-72008).
Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 2-7-2008).
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 19 de juny de 2008 per la qual
es dicten instruccions de funcionament dels programes de
qualificació professional inicial en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al curs 2008/2009. (BOIB 3-7-2008).
Decret 78/2008, d'11 de juliol, pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil. (BOIB 19-7-2008).
Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008, per a
la utilització del Programa de Gestió Comptable dels Centres Docents Públics (ECOIB). (BOIB 29-7-2008).
Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008, pel
qual s'aprova l'Acord per a la millora de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears. (BOIB 29-7-2008).
Decret 82 /2008, de 25 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.
(BOIB 1-8-2008).
Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l'empara del
Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l'exhauriment de determinades formacions esportives. (BOIB 14-82008).
Resolució de la consellera d'Educació i Cultura d'1 d'agost
de 2008 de delegació de determinades competències en
matèria de gestió de personal en el secretari general de la
Conselleria d'Educació i Cultura. (BOIB 14-8-2008).
Ordre de 19 d'agost de 2008 per la qual es regulen les proves d'accés per a accedir als ensenyaments esportius del
sistema educatiu i se'n regula l'organització. (BOIB 30-82008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 20 d'agost
de 2008, de modificació de determinats aspectes de l'Ordre
de 25 de març de 1996, 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. (BOIB 9-9-2008).
Resolució del director general de Planificació i Centres per
la qual es modifiquen les ràtios corresponents al nivell edu-
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catiu de tres anys als centres docents públics i privats de
les Illes Balears sostinguts amb fons públics. (BOIB 20-92008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008, per la qual s'estableix el desenvolupament
curricular dels ensenyaments professionals de música per
al curs 2008/2009. (BOIB 25-9-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008, per la qual s'estableix el desenvolupament
curricular dels ensenyaments professionals de dansa per al
curs 2008/2009. (BOIB 25-9-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008 per la qual s'estableix el desenvolupament curricular dels ensenyaments elementals de música per al
curs 2008/2009. (BOIB 25-9-2008).
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 19 de setembre de 2008 per
la qual es convoquen les proves d'accés per accedir als
ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o a les
formacions esportives de nivell III i se'n concreten aspectes
sobre la seva organització. (BOIB 25-9-2008 [errades 1-112008]).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de cinc de setembre de 2008 per la qual s'estableix l'accés al primer
curs de l'especialitat d'interpretació, opció textual i, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels
cursos primer, segon i tercer del grau superior de l'ensenyament d'art dramàtic a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (BOIB 25-9-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008 per la qual s'estableix el desenvolupament curricular dels ensenyaments elementals de dansa per al curs
2008/2009. (BOIB 25-9-2008).
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 19 de setembre de 2008 per
la qual es convoquen les proves d'accés per accedir als
ensenyaments de grau mitjà de tècnics esportius o a les
formacions esportives de nivell I i se'n concreten aspectes
sobre la seva organització. (25-9-2008 [errades 1-112008]).
Instrucció 1/2008 del director general de Planificació i Centres per a la renovació dels consells escolars de centres
públics i centres docents concertats. (BOIB 11-10-2008).
Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de les Illes
Balears, de dia 16 de setembre de 2008, per la qual es regula el gaudiment del permís per lactància del personal docent que presta els seus serveis en els centres docents
públics de les Illes Balears, previst a l'acord de Consell de
Govern de dia 12 de desembre de 2005 sobre mesures de
conciliació de la vida familiar i laboral del personal docent
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, quan aquest
coincideix amb el període de vacances. (BOIB 11-102008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que
condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears. (BOIB 16-10-2008).
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
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comprenen aquests ensenyaments a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 18-10-2008).
Decret 114/2008, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula l'exigència de coneixements de
llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la
funció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 23-10-2008).
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 31 d'octubre de 2008 per la
qual es regulen les proves d'accés de caràcter específic
per als ensenyaments esportius de futbol i futbol sala del
sistema educatiu i se'n regula l'organització. (BOIB 6-112008).
Decret 119/2008, de 7 de novembre, de modificació del
Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la
promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 1311-2008).
Acord del Consell de Govern de 7 de novembre, pel qual
s'aprova la modificació de l'article 23 dels Estatuts de la
Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears. (BOIB 15-11-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 27 d'octubre
de 2008 per la qual es regulen les condicions generals i els
mòduls econòmics dels pagaments al personal que participa en les proves d'accés als ensenyaments esportius del
sistema educatiu convocades per la Direcció General de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent. (BOIB
15-11-2008).
Decret 128/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica
el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell
Social de la Llengua Catalana. (BOIB 4-12-2008).
Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i
regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per
a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació
de la Primera Infància. (BOIB 4-12-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008 per la qual s'estableix el desenvolupament
curricular per als títols de formació professional del sistema
educatiu que es dictin d'acord amb la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d'educació, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 6-12-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 25 de novembre de 2008 per la qual es regulen els procediments
d'admissió i de matrícula de l'alumnat per cursar ensenyaments esportius de règim especial. (BOIB 9-12-2008).
Resolució de la consellera d'Educació i Cultura, de dia 24
de novembre de 2008 per la qual, d'acord amb la disposició
transitòria vuitena de la Llei 7/2007, de dia 12 d'abril, s'acorda dur a terme el procés d'integració de determinats
funcionaris de la CAIB que realitzen tasques docents als
conservatoris professionals de música i dansa de les Illes
Balears en els cossos docents que contempla la Llei orgànica d'educació. (BOIB 16-12-2008).
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 19 de desembre de 2008, per la qual es du a terme la convocatòria
per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a
partir del curs acadèmic 2009-2010. (BOIB 25-12-2008).
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 17 de desembre per la qual es
regula el procés per a l'acreditació de les competències
professionals relatives a les unitats de competència esta-
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blertes en la qualificació de nivell 3 d'Educació infantil.
(BOIB 25-12-2008).

2009
436.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat
d'educació primària a les Illes Balears. (BOIB 3-1-2009).
437.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat
d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB
3-1-2009)
438.- Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 17 de desembre per la qual es
regula el procés per a l'acreditació de les competències
professionals relatives a les unitats de competència establertes en la qualificació de nivell 3 d'Educació infantil.
(BOIB 10-1-2009).
439.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de desembre de 2008 per la qual es regula l'organització i el funcionament del cicle formatiu d'Educació infantil en la modalitat presencial que s'imparteix d'acord amb la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears. (BOIB
13-1-2009).
440.- Resolució de la consellera d'Educació i Cultura, de dia 14
de gener de 2009, per la qual es modifica la Resolució de
la consellera d'Educació i Cultura, de dia 24 de novembre
de 2008, per la qual d'acord amb la disposició transitòria
vuitena de la Llei 7/2007, de dia 12 d'abril, s'acorda dur a
terme el procés d'integració de determinats funcionaris de
la CAIB que realitzen tasques docents als conservatoris
professionals de música i dansa de les Illes Balears en els
cossos docents que contempla la Llei orgànica d'educació.
(BOIB 22-1-2009).
441.- Decret 2/2009, de 16 de gener, pel qual es regulen les activitats de formació esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears. (BOIB 27-1-09).
442.- Decret 5/2009, de 23 de gener, de modificació de l'article
37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el
Reglament de proveïment de llocs de feina i de promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 29-12009).
443.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer
de 2009 sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat de
batxillerat a les Illes Balears. (BOIB 7-2-2009).
444.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 de febrer
de 2009, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat
d'educació infantil a les Illes Balears. (BOIB 7-2-2009).
445.- Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 3 de febrer de 2009 per la
qual es donen instruccions per regular la permanència extraordinària en un nivell en els ensenyaments d'idiomes de
règim especial. (BOIB 12-2-2009).
446.- Ordre de dia 27 de gener de 2009, de la consellera d'Educació i Cultura, per la qual es regula l'estructura i el funcionament dels centres de professorat de les Illes Balears.
(BOIB 14-2-2009).
447.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 4 de febrer
de 2009 per la qual es regula el procés per a l'acreditació
de les competències professionals relatives a les unitats de
competència establertes en la qualificació de nivell 3 d'Educació infantil. (BOIB 14-2-2009).

448.- Resolució de la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s'estableixen
els models dels documents oficials d'avaluació de les etapes d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears. (BOIB 16-22009).
449.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 29 de gener
de 2009, per la qual es regula la creació i el funcionament
de les unitats educatives amb currículum propi en centres
ordinaris per als nivells obligatoris en centres sostinguts
amb fons públics. (BOIB 26-2-2009).
450.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 16 de febrer
de 2009 per la qual s'estableix l'organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de música regulats
per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les
Illes Balears. (BOIB 26-2-2009).
451.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 3 de març
de 2009 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles
formatius de formació professional del sistema educatiu i
les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments
esportius de règim especial. (BOIB 17-3-2009).
452.- Resolució del director general de Formació Professional de
9 de març de 2009, per la qual es determinen els centres
que han de gestionar administrativament el procés per a
l'acreditació de les competències professionals relatives a
les unitats de competència establertes en la qualificació de
nivell 3 d'Educació infantil. (BOIB 19-3-2009).
453.- Resolució del director general de Planificació i Centres en
relació amb el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres. (BOIB 2-42009).
454.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 24 de març
de 2009 per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (BOIB 6-4-2009).
455.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 24 d'abril de
2009 per la qual es regula la implantació del Programa de
Reutilització i la creació d'un fons de llibres de text i material didàctic per a l'alumnat d'educació secundària obligatòria
en els centres educatius sostinguts amb fons públics de les
Illes Balears. (BOIB 29-4-2009).
456.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 27d'abril
de 2009, sobre el desenvolupament del batxillerat a les
Illes Balears. (BOIB 12-5-2009).
457.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 27 d'abril
de 2009, sobre el desenvolupament de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 12-5-2009).
458.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 27 d'abril
de 2009, sobre el desenvolupament de l'educació primària
a les Illes Balears. (BOIB 12-5-2009 [errades 2-6-2009]).
459.- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 26 de maig
de 2009 per la qual s'estableix l'organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de música regulats
per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les
Illes Balears. (BOIB 18-6-2009).
460.- Ordre de 17 de juny de 2009, de la consellera d'Educació i
Cultura per la qual es regula l'organització i el funcionament del programa de Seccions Europees en els centres
educatius, sostinguts amb fons públics, que imparteixen
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oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. (BOIB 12-9-2009).
473. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura per la qual es
determinen les equivalències entre els certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística i els estudis de llengua catalana de les escoles oficials d'idiomes. (BOIB 12-9-2009).
474. Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es determina la composició del Govern i
s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 15-9-2009).
475. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de setembre
de 2009 per la qual s'estableix l'organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de dansa regulats
per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les
Illes Balears. (BOIB 17-9-2009).
476. Instruccions de la Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre l'elaboració de l'informe
d'aprenentatge en finalitzar l'etapa d'educació primària.
(BOIB 29-9-2009).
477. Decret 17/2009, de 9 d'octubre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la
Presidència i es modifica l'estructura orgànica bàsica d'algunes de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma. (BOIB 15-10-2009).
478. Decret 72/2009, de 23 d'octubre, de modificació del Decret
10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut per a la
Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears. (BOIB 2910-2009).
479.- Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la
gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 20-11-2009)
480.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 4 de novembre de 2009, per la qual s'organitza la impartició de
matèries de batxillerat en xarxa mitjançant l'ús d'instruments telemàtics, als instituts d'educació secundària de les
Illes Balears. (BOIB 24-11-2009)
481.- Decret 85/2009, de 20 de novembre, pel qual es regula la
implantació del complement específic singular del càrrec
de secretari o secretària dels centres de professorat. (BOIB
28-11-2009)
482.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de desembre de 2009 de delegació de determinades competències en el secretari o secretària general de la Conselleria
d'Educació i Cultura. BOIB 21-12-2009)
483.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura de delegació
de signatura en la secretària o el secretari general de la
Conselleria de determinats documents comptables i administratius. BOIB 21-12-2009)
484.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de desembre de 2009 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director o la directora general de Personal Docent. (BOIB 21-12-2009)
485.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de desembre de 2009 de suplència dels òrgans directius de la
Conselleria d'Educació i Cultura. (BOIB 22-12-2009)

ensenyaments d'educació primària, educació secundària
obligatòria, batxillerat i formació professional a les Illes Balears. (BOIB 7-7-2009).
461. Decret 37/2009, de 26 de juny, sobre cartes ciutadanes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 9-7-2009).
462. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de
2009 per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat
en règim nocturn a les Illes Balears. (BOIB 14-7-2009).
463. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de
2009 per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat
en règim a distància a les Illes Balears. (BOIB 14-7-2009).
464. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de
2009 per la qual es regula l'organització i el funcionament
dels cicles formatius de formació professional del sistema
educatiu que s'imparteixen d'acord amb la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears, en la
modalitat d'ensenyament presencial. (BOIB 25-7-2009).
465. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de juliol de
2009, per la qual s'estableix el currículum de l'educació secundària per a persones adultes que condueix a l'obtenció
del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les
Illes Balears. (BOIB 11-8-2009).
466. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 14 de juliol de
2009 per la qual s'estableix el desenvolupament curricular
dels ensenyaments elementals de música per al curs
2009/2010. (BOIB 13-8-2009).
467. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 14 de juliol de
2009 per la qual s'estableix el desenvolupament curricular
dels ensenyaments elementals de dansa per al curs
2009/2010. (BOIB 13-8-2009).
468. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 24 de juliol de
2009 per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la
formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears per al curs 2009-2010. (BOIB 15-8-2009).
469. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 24 d'agost de
2009, per la qual es modifica l'Ordre de 21 de juliol de
2005, que regula el transport escolar en els centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 1-9-2009).
470. Resolució del secretari general de la Conselleria d'Educació
i Cultura per la qual s'estableixen les condicions i els criteris de preferència perquè l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i de nivells educatius postobligatoris de centres
públics no universitaris faci ús del transport escolar. (BOIB
1-9-2009).
471. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 18 d'agost de
2009, per la qual s'estableix l'accés al primer curs de l'especialitat d'interpretació, opció textual i, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels cursos primer,
segon, tercer i quart del grau superior de l'ensenyament
d'art dramàtic a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 5-9-2009).
472. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 31 d'agost de
2009 de desplegament de determinats aspectes del Reial
decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen
les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris

2010
486.- Decret 95/2009, de 29 de desembre, pel qual es modifica
el Decret 145/2000, de 3 de novembre, de creació de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu. (BOIB 7-12010)

487.- Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 2-2-2010 [errades 17-62010])
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488.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de gener
de 2010 per la qual es creen les comissions d'estudi, valoració i seguiment dels projectes de les obres en infraestructures educatives de titularitat de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. (BOIB 2-2-2010)
489.- Decret 5/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències dels consellers i conselleres del Govern de les Illes Balears. (BOIB 82-1010)
490.- Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual
s'estableix el calendari per donar compliment al pacte cinquè de l'Acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de
l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears. (BOIB
13-2-2010)
491.- Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2010 per a
l'aprovació de l'addenda per la qual s'estableixen els criteris d'elegibilitat i el procediment per al pagament del complement lligat a antiguitat i formació del professorat, segons
l'apartat 2 del pacte quart de l'Acord de 18 de juliol de 2008
pel qual s'aprova l'Acord per a la millora de l'ensenyament
privat concertat de les Illes Balears. (BOIB 16-2-2010)
492.- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 18 de febrer de
2010 per la qual s'aproven les bases per a la selecció, el
nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels
centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.
(BOIB 23-2-2010 [errades 27-2-2010])
493. Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 11-32010)
494. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 12 de març
de 2010 per la qual s'estableixen la denominació i les sigles que han de constar al Registre de centres docents de
les Illes Balears. (BOIB 25-3-2010)
495. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 8 d'abril de
2010, de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació
i Cultura de 7 de setembre de 2009 per la qual s'estableix
l'organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d'educació, a les Illes Balears. (BOIB 17-4-2010)
496. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 4 de maig de
2010 de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació
i Cultura de 18 d'abril de 2008 per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat als cicles
formatius de formació professional del sistema educatiu
que s'imparteixen en la modalitat d'ensenyaments presencials als centres educatius de les Illes Balears. (BOIB 15-52010)
497. Resolució del director general de Personal Docent, de dia
20 de maig de 2010, per la qual es modifica la Resolució
del director general de Personal Docent, de 18 d'abril de
2008, modificada per Resolució de dia 29 de maig de 2009,
per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d'interins amb la finalitat de cobrir vacants i
substitucions en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears. (BOIB 27-5-2010)
498. Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i es
modifica el Decret 10/2010, de 9 de març, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 5-6-2010)

499. Decret 20/2010, de 4 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències dels consellers i conselleres del Govern de les Illes Balears. (BOIB 56-2010)
500. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 20 de maig de
2010, de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació
i Cultura, de 14 d'abril de 2009, per la qual es regula el procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones
adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 12-6-2010)
501. Llei 6/2010, de disset de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic. (BOIB 22-62010)
502. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de
2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en
centres de treball, a les Illes Balears. (BOIB 24-6-2010)
503. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 7 de juny
de 2010 per la qual s'autoritza la implantació dels nivells
C1 i C2 del Consell d'Europa, segons es defineixen al Marc
europeu comú de referència per a les llengües, a totes les
escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears. (BOIB 24-62010)
504. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny
de 2010 per la qual s'estableixen els criteris per determinar
la tipologia dels centres públics docents no universitaris i la
seva assignació d'equips directius. (BOIB 26-6-2010)
505. Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 12 de juliol de 2010 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. (BOIB 17-7-2010)
506. Decret 90/2010, de 16 de juliol, pel qual s'adopten mesures
urgents per reduir el dèficit públic que afecten el personal
docent no universitari dels centres privats concertats de les
Illes Balears. (BOIB 22-7-2010)
507. Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 28 de juliol de 2010 per la
qual es convoca el procés per a la participació en el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el primer nivell dels ensenyaments esportius de
règim especial de l'especialitat de bàsquet. (BOIB 3-82010)
508. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 9 de juliol
de 2010, per la qual es regula l'organització i el funcionament a les Illes Balears del programa de centres adscrits al
conveni signat entre el Ministeri d'Educació i Ciència, i el
Consell Britànic a Espanya (British Council). (BOIB 5-82010)
509. Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 7-8-2010)
510. Decret 95/2010, de 30 de juliol, pel qual es modifica el Decret 73/2008, de 27 de juny, que estableix el currículum de
l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB
7-8-2010)
511. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 29 de juliol
de 2010 per la qual es crea la Medalla al Mèrit de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. (BOIB 12-8-2010)
512. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de juliol de
2010, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació secundària
obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 21-8-2010)
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513. Decret 98/2010, de 27 d'agost, pel qual es modifica el Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 2-9-2010)
514. Decret 99/2010, de 27 d'agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental. (BOIB 7-9-2010)
515. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 de setembre de 2010, per la qual es dicten instruccions sobre el
procediment aplicable en el cas que es produeixi desplaçament de professorat als centres. (BOIB 30-9-2010)
516. Resolució de dia 28 de setembre de 2010 del director general d'Innovació i Formació del Professorat per la qual
s'estableix el procediment per a la realització de pràctiques
en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura d'alumnes d'universitats amb els quals no es
compta amb un conveni específic. (BOIB 9-10-2010)
517. Ordre del conseller d'Educació i Cultura d'1 d'octubre de
2010 per la qual s'estableix, per al curs 2010-2011, el desenvolupament curricular del primer curs dels ensenyaments artístics superiors de grau d'Art Dramàtic, de grau de
Disseny i de grau de Música a les Illes Balears. (BOIB 1410-2010)
518. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 6 d'octubre
de 2010 per la qual es convoca el procediment per a l'a-

519.

520.

521.

522.

creditació de les competències professionals, adquirides a
través de vies no formals de formació, en les unitats de
competència de les qualificacions del Catàleg nacional de
qualificacions professionals de Transport sanitari
(SAN025_2) i d'Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes (SAN122_2). (BOIB 26-10-2010)
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 29 d'octubre de
2010 per la qual s'aprova la relació de funcions dels llocs
de treball del personal funcionari de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOIB 30-10-2010)
Decret 113/2010, de 5 de novembre, d'accés electrònic als
serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 13-11-2010)
Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010
per a la reprogramació dels terminis de presentació de la
documentació necessària d'acord amb els criteris d'elegibilitat del complement lligat a antiguitat i formació dels professors previst en l'apartat 2 del pacte quart de l'Acord de
18 de juliol de 2008 pel qual s'aprova l'Acord per a la millora de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.
(BOIB 23-11-2010)
Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de
convivència als centres docents no universitaris sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears. (BOIB 23-12-2010)

2011
523. Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de dia 10 de gener de 2011 per
la qual es dicten les instruccions per regular les proves
d'accés i el procés d'admissió i matrícula als ensenyaments
artístics superiors de grau d'Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny, mentre no es publiqui l'Ordre del
conseller d'Educació i Cultura. (BOIB 15-1-2011)
524. Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de dia 19 de gener de 2011 per
la qual s'estableix el càlcul de la nota mitjana dels ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes
que condueixen a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria. (BOIB 291-2011)
525. Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual s'aprova el temari addicional de la part B, de la fase d'oposició
del procediment selectiu de l'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears. (BOIB 1-2-2011)
526. Acord del Consell de Govern de 28 de gener de 2011 pel
qual es dóna per assabentat del model de conveni de
col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ajuntaments
de les Illes Balears per dur a terme treballs de conservació,
manteniment i millora dels centres de segon cicle d'educació infantil i d'educació primària de les Illes Balears. (BOIB
12-2-2011)
527. Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 31 de gener de 2011 per la
qual s'assignen els percentatges per a la qualificació de
cadascuna de les destreses en els diferents cursos i nivells
dels idiomes en les escoles oficials d'idiomes de les Illes
Balears. (BOIB 17-2-2011)
528. Decret 16/2011, de 25 de febrer, d'avaluació i certificació
de coneixements de llengua catalana. (BOIB 12-3-2011)

529. Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de dia 2 de març de 2011 per la
qual es dicten instruccions per regular els cursos quadrimestrals dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments de català de les escoles oficials d'idiomes de les
Illes Balears en la modalitat presencial. (BOIB 17-3-2011)
530. Decret 24/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i
el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOIB 9-4-2011)
531. Decret 22/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix el currículum i l'organització dels cursos de l'especialitat de Musicologia del grau superior dels ensenyaments de música a les
Illes Balears per al període d'experimentació de la implantació d'aquesta especialitat. (BOIB 9-4-2011)
532. Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i
el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOIB 9-4-2011)
533. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de març de
2011, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua
catalana de la Direcció General de Política Lingüística.
(BOIB 9-4-2011)
534. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de rectificació de
l'Ordre de 30 de març de 2011, per la qual es determinen
els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de llengua catalana de la Direcció General
de Política Lingüística. (BOIB 23-4-2011)
535. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 23 de març de
2011 per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter
personal automatitzats i no automatitzats de la Direcció
General de Planificació i Centres de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOIB 23-4-2011)
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536. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 de març de
2011, per la qual es regula l'organització i el funcionament
de la Inspecció Educativa. (BOIB 28-4-2011)
537. Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a
la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no
universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB 5-5-2011
[errades BOIB 28-5-2011])
538. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de
2011 per la qual s'estableixen les pautes per a la regulació
de la jornada i l'horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil. (BOIB 7-5-2011)
539. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de
2011 per la qual es regulen l'homologació dels estudis de
llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del
batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per obtenir-la. (BOIB 105-2011)
540. Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de dia 30 d'abril de 2011 per la
qual es dicten les instruccions per regular l'organització i el
funcionament dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre
no es publiqui l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura.
(BOIB 10-5-2011)
541. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 5 de maig de
2011 per la qual es regula l'organització i el funcionament
dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria
a les Illes Balears. (BOIB 24-5-2011)
542. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 2 de maig de
2011, per la qual es regula el procediment per a la provisió
temporal en comissió de serveis de llocs de treball d'inspecció educativa per funcionaris docents no universitaris.
(BOIB 26-5-2011)
543. Decret 53/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de música. (BOIB 2-6-2011)
544. Decret 54/ 2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de dansa. (BOIB 2-6-2011)
545. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 20 de maig de
2011 de regulació de les indemnitzacions per la intervenció
en activitats de formació permanent del professorat no universitari i per l'elaboració de materials de formació. (BOIB
7-6-2011)
546. Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 26 de maig de 2011 per la
qual es dicten instruccions de funcionament dels programes de qualificació professional inicial, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2011/2012. (BOIB 96-2011)
547. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 31 de maig de
2011 per la qual es regula el Bloc de formació pràctica dels
ensenyaments esportius de règim especial i el Projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les
Illes Balears. (BOIB 11-6-2011)
548. Acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2010
pel qual es rep el Pla General de Normalització Lingüística
aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana el 18 de
juny de 2009. (BOIB 14-6-2011)
549. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 10 de juny de
2011 per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter
personal automatitzats i no automatitzats de la Secretaria
General de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOIB 18-62011)

550. Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, pel qual es determina la composició del Govern i
s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 18-6-2011)
551. Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 20-62011 [rectificacions BOIB 6-8-2011])
552. Decret 21/2011, de 29 de juny, del president de les Illes
Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident econòmic, dels consellers i de la consellera del
Govern de les Illes Balears. (BOIB 2-7-2011)
553. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 5 de juliol de 2011 de suplència dels òrgans directius de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOB 9-72011)
554. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 5 de juliol de 2011 de delegació de determinades competències en la secretària general de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOIB 9-7-2011)
555. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 5 de juliol de 2011 de delegació de signatura de determinats documents comptables i administratius en el titular
de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOIB 9-7-2011)
556. Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 25
d'agost de 2011 per la qual s'amplia per al curs 2011-2012
la vigència de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura
de 24 de juliol de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones
adultes a les Illes Balears per al curs 2009-2010. (BOIB 89-2011)
557. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 26 de setembre de 2011 de delegació de determinades
competències en matèria de gestió de personal en el director general de Recursos Humans. (BOIB 1-10-2011)
558. Decret 33/2011, de 4 novembre, del president de les Illes
Balears, de modificació del Decret 12/2011, de 18 de juny,
del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les
competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. (BOIB 5-11-2011)
559. Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011
pel qual s'adopten mesures per reduir el dèficit públic en
relació amb la suspensió del nomenament de nou personal
funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral temporal docent al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 17-11-2011)
560. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 2 de desembre de 2011 per la qual s'estableix el procediment per a l'adquisició i per al reconeixement d'especialitats d'acord amb el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del
cos de mestres que duen a terme les seves funcions en les
etapes d'educació infantil i d'educació primària regulades
en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOIB
10-12-2011)
561. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats,
de dia 25 de novembre de 2011, per la qual es fixen les directrius i s'aprova el Pla d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al període 2011-2015. (BOIB 15-122012)
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562. Decret 6/2012, de 3 de febrer, d'avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana. (BOIB 7-2-2012)
563. Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7
de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés
als cicles formatius de formació professional del sistema
educatiu a les Illes Balears. (BOIB 11-2-2012)
564. Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2012 pel
qual s'adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i les gratificacions al personal funcionari docent al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears inclosos dins l'àmbit d'aplicació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es
regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 11-22012)
565. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 10 de febrer de 2012 per la qual s'aproven les instruccions que regulen el curs de formació específic per a l'accés
als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu, que s'ha d'impartir durant el curs
escolar 2011-2012 dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 16-2-2012)
566. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 13 d'abril de 2012 per la qual es modifica la Resolució
del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 26 de setembre de 2011 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general
de Recursos Humans. (BOIB 28-4-2012)
567. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 16 d'abril de 2012 per la qual es deleguen determinades
competències en la secretària general de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOIB 28-4-2012)
568. 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. (BOIB 10-5-2012)
569. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de dia 4 de maig de 2012 per la qual es posa en marxa el
Pla Pilot d'Educació Plurilingüe i es convoca la selecció de
centres participants per al curs 2012-2013. (BOIB 12-52012 [modificacions BOIB 4-8-2012])
570. Resolució del director general d'Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement de dia 8 de maig de 2012
per la qual es dicten les instruccions per regular les proves
d'accés i el procés d'admissió i matrícula als ensenyaments
artístics superiors d'Art Dramàtic, de Disseny i de Música.
(BOIB 15-5-2012)
571. Decret 41/2012, d'11 de maig, d'aprovació dels nous Estatuts de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC). (BOIB 17-5-2012)
572. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 28 de maig de 2012 per la qual es fa efectiva l'aplicació
de l'Ordre de 13 de setembre de 2004 que regula el dret
dels pares, les mares o els tutors legals a elegir la llengua
del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. (BOIB 31-52012)
573. Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.
581.

582.

583.

584.

les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques. (BOIB
1-6-2012 [validació BOIB 23-6-2012])
Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7
de juny de 2012 per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes
de qualificació professional inicial i als cicles formatius de
formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears. (BOIB 9-6-2012)
Acord del Consell de Govern de 29 de juny de 2012 pel
qual s'estableixen les excepcions a la suspensió del complement econòmic destinat a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de
la Seguretat Social, previst en l'article 7 del Decret llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic
del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques. (BOIB 30-6-2012)
Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central
de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es
distribueixen competències en aquesta matèria en l'àmbit
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.
(BOIB 14-7-2012)
Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 21-7-2012)
Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció
i Infraestructures Educatives de dia 22 de maig de 2012
sobre el llibre de qualificacions dels ensenyaments professionals de música i dels ensenyaments professionals de
dansa. (BOIB 28-7-2012)
Resolució del Conseller d'Administracions Públiques per la
qual es declaren objecte de contractació centralitzada determinades obres, subministraments i serveis en l'àmbit de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.
(BOIB 31-7-2012)
Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. (BOIB 2-8-2012)
Ordre del conseller de Presidència de 30 de juliol de 2012
per la qual es regula el procediment de tramesa telemàtica
dels documents que s'hagin d'inserir en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears. (BOIB 2-8-2012)
Ordre de dia 5 de juliol de 2012, del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, per la qual s'aprova el Pla quadriennal (2012-2016) de Formació Permanent. (BOIB 7-8-2012)
Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de 31 de juliol de 2012 per la qual s'aproven les instruccions que regulen, amb caràcter experimental, l'organització i
el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s'han d'impartir durant
el curs 2012-2013 en la modalitat en alternança amb l'activitat en l'empresa, anomenada formació professional dual.
(BOIB 9-8-2012)
Acord del Consell de Govern de 10 d'agost de 2012 d'eliminació de l'exigència general d'un determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de la relació de llocs
de treball i d'adaptació dels nivells exigits en alguns llocs
de treball d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de
modificació corresponent de la relació de llocs de treball de

23

585.

586.

587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 17-8-2012)
Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el
Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat. (BOIB 1-9-2012 [validació BOIB 25-9-2012])
Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i
Formació Professional de 31 d'agost de 2012 per la qual es
preveu la presentació per part dels interessats de les
sol·licituds electròniques d'admissió de formació professional en la modalitat a distància. (BOIB 8-9-2012)
Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior. (BOIB 25-9-2012 [errades 25-52013])
Decret 20/2012, de 5 d’octubre, del president de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2011, de 18 de
juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 6-10-2012)
Decret 83/2012, de 19 d’octubre, de mesures transitòries
d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana per part de l’Escola Balear d’Administració Pública per
a l’any 2012. (BOIB 23-10-2012)
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats
de 9 d’octubre de 2012 per la qual s’ordena la publicació
del Reglament modificat d’organització i funcionament del
Consell Escolar de les Illes Balears. (BOIB 8-11-2012)
Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012
pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de
la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions
que corresponguin a les persones afectades en cada cas.
(BOIB 13-11-2012)
Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana. (BOIB 17-112012)
Acord del Consell de Govern de 23 de novembre de 2012
pel qual s’aproven els annexos del Decret 87/2012, de 16
de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de
llengua catalana. (BOIB 24-11-2012)

594. Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5868-2012, contra els
apartats 1,3,5,6,7,8 i 9 de l'art. Únic; la disposició derogatòria i les disposicions finals primera, apartats 1,2,4,5, i 7; segona i tercera de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, per la qual
es modifica la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOB
24-11-2012)
595. Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general de la formació professional del sistema
educatiu en el sistema integrat de formació professional a
les Illes Balears. (BOIB 29-11-2012)
596. Acord del Consell de Govern de 23 de novembre de 2012
pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. (BOIB 29-11-2012)
597. Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 29
de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure
per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de les Illes Balears.
(BOIB 20-12-2012)
598. Decret 103/2012, de 21 de desembre, de modificació del
Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el
règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 22-12-2012)
599. Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2012
pel qual es prorroga l’Acord del Consell de Govern de 4 de
novembre de 2011 pel qual s’adopten mesures per reduir
el dèficit públic en relació amb la suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral temporal docent al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i pel qual es determina la vigència de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2012 pel qual s’adopten
mesures per reduir el dèficit públic en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i les gratificacions al personal funcionari docent al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears inclosos dins l’àmbit d’aplicació del Decret
85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 22-12-2012)
600. Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2012
pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en
les despeses de personal corresponents a les hores extraordinàries del personal laboral al servei de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens
que integren el sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 22-12-2012)
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601. Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats
de 25 de gener de 2013 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el curs de formació específic per a l’accés
als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu, que s’ha d’impartir durant el curs
escolar 2012-2013 dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 9-2-2013)
602. Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació
documental dels procediments administratius. (BOIB 12-22013 [errades BOIB 23-2-2013])
603. Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats
relativa a la modificació del Reglament d’organització i fun-

cionament acadèmic del Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears. (BOIB 16-2-2013)
604. Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de
21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. (BOIB 12-3-2013)
605. Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats
de dia 14 de febrer de 2013 per la qual es crea la Comissió
de Selecció de Becaris. (BOIB 16-3-2013)
606. Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats
de dia 27 de febrer de 2013 per la qual es crea la Comissió

24

607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

Tècnica i la Comissió de Supervisió del Pacte Social per
l’Educació de les Illes Balears. (BOIB 16-3-2013)
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats
de 18 de març de 2013 per la qual es modifica la Resolució
del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 26 de setembre de 2011 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general
de Recursos Humans. (BOIB 13-4-2013)
Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears. (BOIB 20-4-2013)
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 16
d’abril de 2013 per la qual s’aprova la relació de funcions
dels llocs de feina del personal funcionari de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats i d’altres òrgans que en
depenen. (BOIB 29-4-2013)
Decret 5/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i
s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 2-5-2013)
Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 2-5-2013)
Decret 8/2013, de 3 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern
de les Illes Balears. (BOIB 3-5-2013)
Resolució del director general d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement de dia 25 de abril de 2013
per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves
d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de
música. (BOIB 7-5-2013)
Decret 25/2013, de 24 de maig, de modificació del Decret
54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, i del Decret 87/2012,
de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana. (BOIB 25-5-2013)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 22 de maig de 2013 per la qual es preveu la presentació per part dels interessats de les sol·licituds electròniques d’admissió fora del termini ordinari als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i
als cicles formatius de formació professional del sistema
educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial. (BOIB 1-6-2013)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 27 de maig de 2013 de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
(BOIB 4-6-2013)
Decret 15/2013, de 7 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 6/2013, de 2 de maig,
del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. (BOIB 8-6-2013)
Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en
matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 15-6-2013 [validació BOIB 6-7-2013])
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 de maig de 2013 per la qual es deleguen determinades competències en la secretària general de la Con-
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selleria d’Educació, Cultura i Universitats. (BOIB 15-62013)
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
17 de juny de 2013 per la qual s’aprova la relació de funcions dels llocs de feina del personal funcionari de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i d’altres òrgans que
en depenen. (BOIB 22-6-2013)
Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 29-6-2013)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 juny de 2013 per la qual es determinen, de forma excepcional i transitòria per al curs 2013-2014, els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres:
alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius
del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera en
els centres docents no universitaris de les Illes Balears
sostinguts amb fons públics, així com en els centres privats
que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols oficials d’educació secundària i formació professional.
(BOIB 6-7-2013 [errades BOIB 27-7-2013])
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
de 13 de juny de 2013 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes dels programes de qualificació
professional inicial puguin obtenir el certificat de professionalitat corresponent. (BOIB 13-7-2013)
Decret 20/2013, de 15 de juliol, del president de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 6/2013, de 2 de
maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 20-7-2013)
Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 pel
qual s’autoritza la modificació dels Estatuts de l’Institut
d’Estudis Baleàrics. (BOIB 20-7-2013)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de juliol de 2013 de delegació de determinades
competències en matèria de gestió de personal en el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans. (BOIB 20-7-2013)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de juliol de 2013 de delegació de determinades
competències en matèria de gestió de personal en el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans. (BOIB 8-8-2013)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de juliol de 2013 per la qual s’aproven les instruccions que regulen, amb caràcter experimental, l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir
durant el curs 2013-2014 en la modalitat en alternança
amb l’activitat en l’empresa, anomenada formació professional dual. (BOIB 8-8-2013)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de juliol de 2013 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim
d’educació a distància per al curs acadèmic 2013-2014.
(BOIB 8-8-2013)
Resolució del director general d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement de 9 d’agost de 2013 per la
qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les
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universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres
docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats. (BOIB 13-8-2013)
Resolució del 6 d’agost de 2013 del director general de
Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per la qual es classifiquen com d’especial dificultat
determinats llocs de treball docent. (BOIB 13-8-2013)
Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 27 d’agost de 2013, de modificació de la Resolució
de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de
juliol de 2013 per la qual s’aproven les instruccions que regulen, amb caràcter experimental, l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional
del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs
2013-2014 en la modalitat en alternança amb l’activitat en
l’empresa, anomenada formació professional dual. (BOIB
31-8-2013)
Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten
determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de
les Illes Balears. (BOIB 7-9-2013 [validació 28-9-2013])
Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a
les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les
especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny
de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació.
(BOIB 10-9-2013)
Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 22 de juliol de 2013
per la qual es regula i organitza l’oferta en règim semi presencial dels ensenyaments esportius de règim especial i
del bloc comú de les formacions de període transitori, i del
procediment de sol·licitud i autorització d’aquest tipus
d’oferta. (BOIB 3-10-2013)
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
28 d’octubre de 2013 de modificació parcial de la relació de
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funcions de personal funcionari de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i d’altres òrgans que en depenen.
(BOIB 7-11-2013)
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
8 de novembre de 2013 per la qual es modifica i es regula
la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament
de i en Llengua Catalana. (BOIB 9-11-2013)
Decret 50/2013, de 15 de novembre, pel qual es determinen la composició, els objectius i el règim de funcionament
de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de les Illes
Balears. (BOIB 16-11-2013)
Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de novembre de 2013, per la qual
s’estableix el règim de suplències del director de l’Institut
de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears en
els supòsits d’absència, malaltia o vacant. (BOIB 19-112013)
Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2013
pel qual es prorroguen l’Acord del Consell de Govern de 4
de novembre de 2011 pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral temporal docent al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2012
pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en
relació amb les despeses de personal corresponents al
complement de productivitat i les gratificacions al personal
funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos dins l’àmbit
d’aplicació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual
es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 21-122013)
Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears. (BOIB 31-12-2013)

2014
642. Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana. (BOIB 11-1-2014)
643. Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de dia 16 de desembre
de 2013, per la qual es reconeix a efectes administratius al
Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED). (BOIB 141-2014)
644. Resolució de dia 30 de desembre de 2013 de la secretària
general de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
per la qual es publiquen taules d’avaluació documental.
(BOIB 18-1-2014)
645. Recurso de inconstitucionalidad núm. 7084-2013, contra el
Decreto-ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el cual se
adoptan determinadas medidas urgentes en relación con la
implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes
no universitarios de las Illes Balears. (BOIB 21-1-2014)
646. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 17 de gener de 2014 per la qual s’aproven les instruccions sobre l’oferta parcial de mòduls formatius no associats a unitats de competència de determinats cicles
formatius en règim d’educació a distància. (BOIB 30-12014)

647. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 23 de gener de 2014 de delegació de signatura de
determinats documents comptables i administratius en el titular de la Direcció General de Planificació, Infraestructures
Educatives i Recursos Humans. (BOIB 30-1-2014)
648. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de gener de 2014, per la qual s’autoritza el canvi
de denominació específica de l’Equip d’Incorporació Tardana (ESAIT) a Equip d’Assessorament al Tractament de
les Llengües a les Escoles (Equip ATLES) i s’amplien les
seves competències. (BOIB 8-2-2014)
649. Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
31 de gener de 2013 per la qual es regulen els programes
de qualificació professional inicial a les Illes Balears. (BOIB
15-2-2014 [errades BOIB 27-2-2014])
650. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de febrer de 2014 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el curs de formació específic per a
l’accés als cicles formatius de grau superior de formació
professional del sistema educatiu, que s’ha d’impartir durant el curs escolar 2013-2014 dins l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 20-2-2014)
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651. Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
18 de febrer de 2014 de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual
es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que
s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial. (BOIB 4-3-2014)
652. Resolució del director general d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement de dia 11 de març de 2014
per la qual s’aproven les instruccions per regular a les Illes
Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes
dels ensenyaments artístics superiors. (BOIB 18-3-2014)
653. Resolució del director general d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement de dia 4 d’abril de 2014 per
la qual s’aproven les instruccions per regular les proves
d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de
música. (BOIB 12-4-2014)
654. Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal
tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no
universitari i s’estableix el Pla de Formació Lingüística i
Cultural (FOLC). (BOIB 19-4-2014)
655. Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de dia 14 d’abril de
2014, per la qual se determina el procediment per accedir
als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny als centres privats autoritzats. (BOIB 1-5-2014)
656. Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
9 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears. (BOIB 105-2014)
657. Decret 26/2014, de 13 de juny, pel qual s’estableix el pla
d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents
al títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’interpretació i se’n regula l’avaluació. /BOIB 14-6-2104)
658. Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’1
de juliol de 2014 per la qual es regula el procediment per
obtenir l’habilitació per impartir docència de matèries no
lingüístiques en llengua estrangera als centres docents no
universitaris de les Illes Balears. (BOIB 3-7-2014)
659. Ordre de la consellera d’Administracions Públiques reguladora de la carpeta documental ciutadana i de l’arxiu documental interadministratiu. (BOIB 5-7-2014)
660. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 per la qual es determinen els
certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o
àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera
als centres docents no universitaris de les Illes Balears
sostinguts amb fons públics, així com als centres privats
que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols oficials d’educació secundària i formació professional.
(BOIB 5-7-2014)
661. Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació
Formació Professional per la qual s’aprova el model de
sol·licitud per a l’obtenció de l’habilitació del professorat per
poder impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera en els centres docents no universitaris de les Illes Balears, i els documents que, en el seu cas, s’han d’adjuntar.
(BOIB 5-7-2014)

662. Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. (BOIB 197-2014)
663. Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. (BOIB 24-72014)
664. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol de 2014 per la qual es dicten les instruccions per a l’organització i el funcionament de la formació professional bàsica del sistema educatiu a les Illes Balears. (BOIB 26-7-2014)
665. Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 18 de juliol de 2014
per la qual es regula i organitza l’oferta en règim semi presencial i el procediment de sol·licitud i autorització d’aquest
tipus d’oferta, dels mòduls del bloc comú, bloc complementari i bloc específic dels ensenyaments esportius de règim
especial. (BOIB 26-7-2014)
666. Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional de 28 de juliol de 2014 per la qual
s’estableixen les mesures que han d’aplicar els centres docents públics de les Illes Balears que no disposen d’un projecte de tractament integrat de llengües aprovat. (BOIB 317-2014)
667. Decret 35/2014, d’1 d’agost, mitjançant el qual es regulen
la jornada i els horaris general i especials del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial
de Serveis Generals. (BOIB 2-8-2014)
668. Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació
dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària
obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les. (BOIB 26-82014)
669. Decret 6/2014, de 12 de setembre, del president de les
Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 6/2013, de 2 de
maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 13-9-2014)
670. Decret 10/2014, de 3 d’octubre, del president de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 6/2013, de 2 de
maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 3-10-2014)
671. Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i
regula la protecció a la maternitat. (BOIB 9-10-2014)
672. Decret 11/2014, de 10 d’octubre, del president de les Illes
Balears, pel qual es rectifica un error advertit en el Decret
10/2014, de 3 d’octubre, del president de les Illes Balears, i
es modifica el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president
de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 10-10-2014)
673. Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 17 d’octubre de 2014 per la
qual es deixa sense efectes la Resolució de la directora
general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de

27

674.

675.

676.

677.

678.

679.

680.

681.

28 de juliol de 2014 per la qual s’estableixen les mesures
que han d’aplicar els centres docents públics de les Illes
Balears que no disposen d’un projecte de tractament integrat de llengües aprovat. (BOIB 23-10-2014)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 23 d’octubre de 2014 de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
(BOIB 25-10-2014)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 23 d’octubre de 2014 de delegació de la signatura
de determinats documents comptables i administratius en
el secretari general de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats. (BOIB 25-10-2014)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 23 d’octubre de 2014 de delegació de la signatura
de determinats documents comptables i administratius en
el director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca. (BOIB 25-10-2014)
Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional de 23 d’octubre de 2014 per la qual
es dicten instruccions per a l’avaluació dels mòduls del primer curs d’un cicle formatiu que els alumnes que promocionen al segon curs tenen pendents de superar. (BOIB 2510-2014)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 d’octubre de 2014 per la qual s’autoritza el canvi
de denominació específica de la Unitat Terapèutica Educativa de Suport (UTES) a Equip d’Alteracions del Comportament (EAC), es trasllada la seva seu i es modifiquen les
seves competències. (BOIB 30-10-2014)
Decret 47/2014, de 7 de novembre, de modificació del Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 8-11-2014)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de novembre de 2014 per la qual es defineixen i
es dicten instruccions per al funcionament dels programes
de formació professional bàsica a les Illes Balears per al
curs 2014-2015. (BOIB 18-11-2014)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de novembre de 2014 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en
el director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca. (BOIB 22-11-2014)

682. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de novembre de 2014 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius
en el director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca i en el director general de Planificació i
Infraestructures Educatives. (BOIB 22-11-2014)
683. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de novembre de 2014 per la qual es deleguen determinades competències en el secretari general de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. (BOIB 22-112014)
684. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de novembre de 2014 per la qual es deleguen determinades competències en el secretari general de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. (BOIB 6-122014)
685. Decret 15/2014, de 12 de desembre, del president de les
Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 6/2013, de 2 de
maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 12-12-20149
686. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius
en el director general d’Educació i Cultura. (BOIB 18-122014)
687. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 4 de desembre de 2014 per la qual s’autoritza als
Centres Públics d’Educació Secundària de les Illes Balears, als Centres d’Educació de Persones Adultes (CEPA),
als Centres Integrats de Formació Professional, un Centre
d’Educació Especial i una Escola d’Art, que impartien programes de qualificació professional inicial (PQPI) per impartir els ensenyaments de formació professional bàsica en
aplicació de la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre per
a la millora de la qualitat educativa. (BOIB 20-12-2014)
688. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en
el director general d’Educació i Cultura. (BOIB 20-12-2014)
689. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de suplència dels òrgans
directius de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. (BOIB 20-12-2014)

2015
690. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 15-1-2015)
691. Decret 3 /2015, de 30 de gener, pel qual es regula la facturació electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de les seves relacions amb la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. (BOIB 31-1-2015)
692. Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels
alumnes de l’educació primària a les Illes Balears. (BOIB
17-3-2015)
693. Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació
de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 28-3-2015)
694. Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum
cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupa-

ment tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries. (BOIB
28-3-2015)
695. Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen mesures tributàries. (BOIB 94-2015)
696. Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia
31 de Març de 2015 per la qual s’aproven les instruccions
per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de
matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música. (BOIB 11-4-2015)
697. Acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2015 en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal
funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
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698.

699.

700.

701.

702.

703.
704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.

711.

712.

713.

Balears inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret 85/1990.
(BOIB 18-4-2015)
Resolució de la de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 25 de març de 2015 per la qual es regulen
les ràtios als centres específics d’educació especial. (BOIB
18-4-2015)
Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional de les
Illes Balears. (BOIB 25-4-2015)
Acord del Consell de Govern de 30 d’abril de 2015 pel qual
s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació
amb la suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral
temporal docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 2-5-2015)
Decret 29/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen l’organització, el funcionament i els currículums dels ensenyaments
inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a
les Illes Balears. (BOB 9-5-2015)
Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 16-5-2015)
Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears. (BOIB 16-5-2015)
Decret 36/2015, de 15 de maig, pel qual es constitueix la
Mesa de Diàleg Permanent amb pares i mares de l’alumnat
de les Illes Balears. (BOIB 16-5-2015)
Decret 4/2015, de19 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es deroguen diversos decrets en matèria
d’atribució i de delegació de competències. (BOIB 21-52015)
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 21-52015)
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum
del batxillerat a les Illes Balears. (BOIB 21-5-2015 [errades
13-6-2015])
Decret 38/2015, de 22 de maig, pel qual es regula l’activitat
esportiva en edat escolar a les Illes Balears. (BOIB 23-52015)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 13 de maig de 2015 per la qual s’estableixen
amb caràcter provisional, els requisits mínims d’espai als
centres específics d’educació especial (CEE) i de les aules
substitutòries de centre específic (ASCE) ubicades a centres ordinaris. (BOIB 23-5-2015)
Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es determina la composició del Govern i
s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 2-7-2015)
Decret 10/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern
de les Illes Balears. (BOIB 2-7-2015)
Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 2-72015)
Acord del Consell de Govern de 24 de juliol de 2015 pel
qual s’estableix que, en determinats supòsits, els professors absents siguin substituïts abans de deu dies lectius

714.

715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.

724.

725.

des de l’inici de l’absència quan aquesta no es pugui cobrir
amb els recursos ordinaris del centre sense perjudicar
greument el dret a l’educació dels alumnes. (BOIB 25-72015)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 d’agost de 2015 de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Educació i Universitat. (BOIB 6-8-2015)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 d’agost de 2015 de delegació de la signatura de determinats
documents comptables i administratius en el secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat. (BOIB 6-82015)
Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 8-82015)
Decret 26/2015, de 4 de setembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es confereix a les conselleries l’exercici del protectorat de les fundacions en l’àmbit de les Illes
Balears. (BOIB 5-9-2015)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de
setembre de 2015 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius en la directora
general de Personal Docent. (BOIB 10-10-2015)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de
setembre de 2015 per la qual es crea la Comissió de Selecció de Becaris. (BOIB 20-10-2015)
Acord de dia 10 de setembre de 2015, entre la conselleria
d'Educació i Universitat i la Sectorial d'Ensenyament de la
Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears pel qual es prorroga l'acord signat el dia 31 d'agost de
2009 pel qual s'estableixen els termes per al pagament directe als centres concertats els titulars dels quals són cooperatives de treball associat. (BOIB 22-10-2015)
Llei 8/2015, de 16 d'octubre, per la qual es deroga la Llei
9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús de símbols institucionals de les Illes Balears. (BOIB 27-10-2015)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2015 per la qual es deleguen determinades competències en el secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat. (BOIB 27-10-2015)
Resolució de 15 d’octubre de 2015, del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’autoritza la Universitat de les
Illes Balears la impartició de la formació equivalent a la
Formació Pedagògica i Didàctica exigida a l’article 100 de
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, per a
aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació
declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster. (BOIB 31-10-2015)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències
en matèria de gestió de personal en la directora general de
Personal Docent. (BOIB 5-11-2015)
Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015
pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis
Generals de 12 de novembre de 2015 i l’Acord del Comitè
Intercentres de 16 de novembre de 2015 pels quals s’aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es
remodula l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals
i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015. (BOIB 2111-2015)
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726. Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015
pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern d’1 de
juny de 2012 pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari
general del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals. (BOIB 5-12-2015)
727. Llei 11/2015, de 10 de desembre, de recuperació parcial
l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012. (BOIB 12-12-2015)
728. Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 2015
mitjançant el qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial

d’Educació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
de 26 de novembre de 2015 pel qual es dóna compliment a
un dels apartats de l’Acord marc per a la recuperació dels
drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic de
30 de setembre de 2015, ratificat en la Mesa Sectorial d’Educació de 9 d’octubre de 2015, on s’aproven les bases
per aixecar la suspensió del component per formació permanent del complement específic anual (sexennis) i es duu
a la pràctica l’Acord de la Mesa General d’Empleats Públics de 28 d’octubre de 2015. (BOIB 19-12-2015)

2016
729. Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei
3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears. (BOIB 6-2-2016)
730. Resolució del conseller d’Educació i Universitat, de dia 2
de febrer de 2016, per la qual es fixen les directrius i
s’aprova el Pla d’Actuació del Departament d’Inspecció
Educativa per al període 2015-2019 i s’estableix el Programa d’Actuació per al Curs 2015-2016. (BOIB 9-2-2016)
731. Decret 1/2016, de 16 de febrer, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7
d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 18-2-2016)
732. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de febrer
de 2016 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 de juny de 2011 per la qual es creen
els fitxers de dades de caràcter personal automatitzats i no
automatitzats de la Secretaria General de la Conselleria
d’Educació i Cultura. (BOIB 18-2-2016)
733. Proposta de resolució de la directora general de Personal
Docent i del director general de Planificació, Ordenació i
Centres i Resolució del conseller d’Educació i Universitat
de 24 de febrer de 2016 en relació al procediment de regularització aplicable al personal docent dels centres privats
concertats per tal d’adequar la seva activitat docent a la
normativa vigent en matèria de titulacions, formació pedagògica i didàctica i requisits de coneixement de català.
(BOIB 27-2-2016)
734. Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el text
consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 12-3-2016)
735. Resolució de la directora general de Personal Docent d’11
de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals
del procediment de selecció de personal funcionari interí
docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics
d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.
(BOIB 17-3-2016)
736. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de
març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat
de les Illes Balears. (BOIB 19-3-2016 errades BOIB 26-42016])
737. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16
de març de 2016 per la qual s’aprova el Pla quadriennal de
formació permanent del professorat 2016-2020. (BOIB 313-2016)

738. Decret 5/2016, de 6 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la
composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(BOIB 7-4-2016
739. Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions
per raó del servei del personal al servei de l’Administració
autonòmica de les Illes Balears. (BOIB 9-4-2016)
740. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de
2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació
infantil, educació primària, educació secundària obligatòria,
batxillerat i educació especial de les Illes Balears. (BOIB 94-2016)
741. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 4 d’abril de 2016 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics.
(BOIB 9-4-2016)
742. Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la
funció pública. (BOIB 12-4-2016 [errades BOIB 14-4-2016])
743. Decret 24/2016 de 29 d’abril, de creació i d’atribució de
competències a la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d’accés a la informació pública.
(BOIB 30-4-2016)
744. Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016 pel qual
s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector
públic instrumental. (BOIB 30-4-2016)
745. Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 2 de maig
de 2016, per la qual es modifica l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura, de 28 d’abril de 2005, per la qual es
crea i regula el Consell assessor del calendari escolar.
(BOIB 5-5-2016
746. Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7
d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 12-5-2016)
747. Decret 26/2016, de 13 de maig, d’aprovació dels nous Estatuts de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC). (BOIB 14-5-2016)
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748. Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel
qual s’aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears.
(BOIB 17-5-2016)
749. Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de
la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel
Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre. (BOIB 19-52016)
750. Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. (BOIB 21-52016)
751. Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
(BOIB 21-5-2016)
752. Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears. (BOIB 21-5-2016)
753. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig
de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015
per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les
Illes Balears. (BOIB 24-4-2016)
754. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig
de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015
per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 24-5-2016)
755. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig
de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de
2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació
primària a les Illes Balears. (BOIB 24-5-2016)
756. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig
de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015
sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears. (BOIB 24-5-2016)
757. Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016
d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord del
2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears signat el 10
de febrer de 2016. (BOIB 28-5-2016)
758. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 25 de maig de 2016 per la qual s’estableix el
procés d’avaluació del batxillerat a les Illes Balears per al
curs 2015-2016. (BOIB 28-5-2016)
759. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 25 de maig de 2016 per la qual s’estableix el
procés d’avaluació de l’educació secundària obligatòria a
les Illes Balears per al curs 2015-2016. (BOIB 28-5-2016)
760. Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar
l’LGTBI fòbia. (BOIB 2-6-2016)
761. Acord del Consell de Govern de 10 de juny de 2016 de
modificació de l’Acord de 23 de setembre de 2011 pel qual
s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació
amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i les gratificacions al personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
inclosos dins l’àmbit d’aplicació del Decret 85/1990. (BOIB
11-6-2016)

762. Llei 9/2016, de 13 de juny, de modificació de la disposició
addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 16-6-2016)
763. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres i de la directora general de Formació Professional i
Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 per la qual
s’estableixen els criteris d’elegibilitat i el procediment per al
reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de
les Illes Balears. (BOIB 18-6-2016)
764. Acord del Consell de Govern de 8 de juliol de 2016 en relació amb l’elaboració i la implantació dels plans d’igualtat
per al personal docent, el personal estatutari i el personal
de la resta d’ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 9-7-2016)
765. Acord del Consell de Govern de 8 de juliol de 2016 pel qual
s’aprova el II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(serveis generals) 2016-2019. (BOIB 9-7-2016)
766. Proposta de resolució del director general de Planificació,
Ordenació i Centres i resolució del conseller d’Educació i
Universitat de 30 de juny de 2016 per la qual es crea la
Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres
Educatius de les Illes Balears. (BOIB 9-7-2016)
767. Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB
16-7-2016)
768. Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de
la competència comunicativa en llengües estrangeres als
centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes
Balears. (BOIB 23-7-2016)
769. Acord del Consell de Govern de 29 de juliol de 2016 pel
qual es ratifica l’Acord de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears relatiu al retorn de drets. (BOIB 30-72016)
770. Acord del Consell de Govern de 29 de juliol de 2016 pel
qual s’aproven els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars que han de fer servir els òrgans de
contractació del sector públic autonòmic que tenguin la
consideració d’administració pública als efectes de la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic
per a la contractació d’obres, serveis i subministraments
mitjançant els procediments obert i negociat sense publicitat. (BOIB 30-7-2016)
771. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
(BOIB 4-8-2016)
772. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de
juliol de 2016 per la qual es determina el caràcter i la durada dels nomenaments dels directors dels centres integrats
de formació professional. (BOIB 4-8-2016)
773. Resolució de la directora general de Personal Docent de
28 de juliol de 2016 per la qual s’estableix el procediment
de tutorització dels funcionaris interins per als cursos 20162017, 2017-2018 i 2018-2019. (BOIB 4-8-2016)
774. Acord del Consell de Govern de 16 de setembre de 2016
pel qual s’aprova el Manual d’identitat corporativa del Govern de les Illes Balears. (BOIB 22-9-2016)
775. Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016
pel qual s’aixeca la suspensió relativa a les convocatòries i
les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives
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a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012. (BOIB 24-92016)
776. Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de
2016 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de
9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un
complement econòmic de la prestació reconeguda per la
Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el
100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas. (BOIB 1-10-2016)
777. Resolució de la directora general de Formació Professional
i Formació del Professorat de 10 de novembre de 2016 per
la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament
de programes de formació i innovació en els centres i per
als centres o intercentres per al foment de la normalització

lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de
professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació
Permanent del Professorat 2016-2020. (BOIB 17-11-16)
778. Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016
pel qual s’aprova la Política de Gestió Documental del Govern de les Illes Balears. (BOIB 10-12-2016)
779. Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016
pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis
Generals de 5 de desembre de 2016 relatiu al calendari de
recuperació de drets perduts pel personal funcionari
d’aquest àmbit. (BOIB 10-12-2016)
780. Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
(BOIB 15-12-2016)

2017
781. Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 30 de desembre de 2016 per la qual s’aprova la
Guia per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la
contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental.
(BOIB 12-1-2017)
782. Decret 1/2017, de 13 de gener, pel qual es deroga el Decret 24/2012, de 23 de març, pel qual es crea la Delegació
Territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera.
(BOIB 14-1-2017)
783. Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els
preceptes que han de regir les convocatòries per a
l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir
del curs acadèmic 2017-2018. (BOIB 14-1-2017 [errades
11-2-2017])
784. Decret 5/2017, de 27 de gener, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. (BOIB 28-1-2017)
785. Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel
qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del
sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la
concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de
treball. (BOIB 4-2-2017)
786. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 8 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les
instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al
curs 2016-2017. (BOIB 11-2-2017)
787. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de
febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que
estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme
les proves d’accés a la Universitat. (BOIB 18-2-2017)
788. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les
instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del
batxillerat a les Illes Balears per al curs 2016-2017. (BOIB
18-2-2017)
789. Decret 10/2017, de 10 de març, pel qual es creen i regulen
els premis Centres Educatius vers el Desenvolupament
Sostenible. (BOIB 11-3-2017)
790. Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius

791.

792.

793.

794.

795.

796.

797.

798.

d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 25-3-2017)
Decret 3/2017, de 29 de març, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 1-4-2017)
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les
instruccions que regulen el procediment per autoritzar la
flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals. (BOIB
1-4-2017 [errades 13-5-2017])
Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i
s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 8-4-2017)
Decret 8/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern.
(BOIB 8-4-2017)
Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost,
de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen
les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. (BOIB 8-4-017)
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 26 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l’etapa d’educació infantil
per als alumnes amb necessitats educatives especials.
(BOIB 2-5-2017)
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent
del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 6-5-2017)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de
maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a
l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret
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800.

801.
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803.

804.

805.

806.

807.

808.

809.
810.

811.

696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral
dels professors de religió. (BOIB 13-5-017 [errades 18-72017])
Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de modificació de la Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual s’aprova el Protocol
d’actuació per a la mobilitat administrativa per raó de violència de gènere per a les empleades públiques de serveis
generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. (BOIB 18-5-2017)
Resolució de la directora general de Formació Professional
i Formació del Professorat de dia 23 de maig de 2017 per
la qual s’aproven les instruccions per a la planificació, la
realització i el registre d’activitats de formació permanent
del professorat organitzades per les conselleries del Govern de les Illes Balears, pels consells insulars o per les
seves entitats i organismes. (BOIB 27-5-2017)
Resolució de la directora general de Formació Professional
i Formació del Professorat de dia 22 de maig de 2017 per
la qual es regula la inscripció al Cens d’Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat. (BOIB 275-2017)
Decret 15/2017, de 30 de juny, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 1-7-2017)
Resolució de la directora general de Formació Professional
i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la
qual es regula el reconeixement de l’experiència formativa
com a formació permanent del professorat. (BOIB 4-72017)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de
juny de 2017 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de
delegació de determinades competències en matèria de
gestió de personal en la directora general de Personal Docent, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 163, de 5 de novembre de 2015. (BOIB 6-7-2017)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de
juny de 2017 per la qual s’ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de
les Illes Balears. (BOIB 13-7-2017)
Resolució de la directora general de Formació Professional
i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la
qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels
itineraris d’autoformació com a formació permanent del
professorat. (BOIB 13-7-2017)
Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel
qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball,
vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la Mesa Sectorial
de Serveis Generals. (BOIB 15-7-2017)
Llei 5/2017, de 25 de juliol, de modificació de la Llei
3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears.
(BOIB 29-7-2017)
Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les
Illes Balears. (BOIB 5-8-2017)
Decret 43/2017, d’1 de setembre, pel qual es regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies de l’alumnat de les Illes Balears. (BOIB 2-9-2017)
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 30 d’agost de 2017, per la qual es regulen les estades formati-
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813.

814.

815.

816.

817.

818.

819.

820.

821.

ves, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat
de formació professional en empreses i entitats. (BOIB 7-92017)
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres sobre l’admissió d’alumnes en l’IES Centre de
Tecnificació Esportiva Illes Balears. (BOIB 14-9-2017)
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de setembre de 2017 per la qual es creen i suprimeixen fitxers de
dades de caràcter personal del programa GestIB de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la
Conselleria d’Educació i Universitat. (BOIB 19-9-2017)
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es modifica
l’annex 12 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual
s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018. (BOIB 28-92017)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 d’octubre de 2017 per la qual es crea la Comissió de Selecció
de Becaris. (BOIB 19-10-2017)
Acord del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2017 de
modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer
de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal
funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals
integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la
suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la
prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball. (BOIB 28-10-2017)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2017 per la qual s’estableixen els tipus d’unitats
de cada una de les etapes de l’educació especial per als
centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de l’educació especial. (BOIB 31-10-2017)
Decret 18/2017, de 2 de novembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7
d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 4-11-2017)
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 31 d’octubre de 2017 per la qual s’aproven les
instruccions per a la implantació dels programes de reforç
de l’aprenentatge per al quart curs de l’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019. (BOIB 4-112017)
Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017
de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de
febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals
integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la
suspensió de la concessió de retribucions per raó de la
realització d’hores extraordinàries. (BOIB 18-11-2017)
Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017
de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de
febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals
integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la
suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la
prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball. (BOIB 18-11-2017)
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822. Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017
de ratificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis
Generals de 18 d’octubre de 2017 i de l’Acord del Comitè
Intercentres de 2 d’octubre de 2017 pels quals s’aprova el
sistema d’avaluació de competències professionals que
s’ha d’aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals. (BOIB 18-11-2017)
823. Acord del Consell de Govern de 24 de novembre de 2017
pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 17
d’abril de 2015 en relació amb les despeses de personal
corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal funcionari al servei de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens
que integren el sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret 85/1990. (BOIB 25-11-2017)
824. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de
novembre de 2017 per la qual s’estableixen els criteris per
determinar la tipologia dels centres docents públics no uni-

versitaris i l’assignació d’equips directius. (BOIB 14-122017)
825. Acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2017
pel qual es declara d’interès públic, a l’efecte de compatibilitzar dos llocs de feina al sector públic docent en l’àmbit de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la impartició
com a professor del Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears de les assignatures de Fonètica i Idiomes
corresponents als idiomes italià, francès, alemany i anglès.
(BOIB 16-12-2017)
826. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 22
de desembre de 2017 per la qual s’estableix el procediment per elevar propostes de dotació de personal de places docents d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria vinculades al projecte educatiu
dels centres docents públics dependents de la Conselleria
d’Educació i Universitat que puguin ser cobertes en règim
de comissió de serveis. (BOIB 23-12-2017)

2018
827. Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per
a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 20-1-2018 [validat
17-2-2018])
828. Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018, de
ratificació de l’Acord del Comitè Intercentres de 18 de desembre de 2017 i de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de desembre de 2017 pels quals es
modifiquen els acords relatius a la carrera professional del
personal de l’àmbit de serveis generals. (BOIB 20-1-2018)
829. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de dia 1 de febrer de 2018 per la qual s’estableix
el procediment de caracterització de places docents amb
perfil educatiu als centres docents públics dependents de
la Conselleria d’Educació i Universitat. (BOIB 6-2-2018)
830. Instrucció del conseller d’Educació i Universitat de dia 8 de
febrer de 2018 per la qual es fixen els criteris i les pautes
per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i
Universitat mitjançant concurs públic de mèrits. (BOIB 152-2018)
831. Resolució de la directora general de Formació Professional
i Formació del Professorat de dia 16 de febrer de 2018 per
la qual s’aproven les instruccions per a l’elaboració i execució del Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema
educatiu de les Illes Balears, amb mancances en l’ús de la
llengua catalana, que cursa estudis als instituts d’educació
secundària. (BOIB 22-2-2018)
832. Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2018 de
modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer
de 2017 pel qual s’estableixen els col•lectius de personal
funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals
integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la
suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la
prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball. (BOIB 24-2-2018)
833. Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2018 de
modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer
de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal

834.

835.

836.

837.

838.

laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries. (BOIB 24-2-2018)
Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2018 pel
qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament
de la Mesa Sectorial d’Educació de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 24-22018)
Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de febrer de 2018, de modificació de l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de
2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol
de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a
l’àmbit territorial de les Illes Balears. (BOIB 3-3-2018)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16
de març de 2018 per la qual es dicten les instruccions per
regular l’organització i el funcionament del nivell bàsic dels
ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, mentre no es publiqui el decret que reguli el
currículum, l’organització i el funcionament dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 22-3-2018)
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març
de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per
fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se
n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen
les funcions i la composició de la Comissió Tècnica
d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. (BOIB 27-3-2018)
Acord del Consell de Govern de 13 d’abril de 2018, de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de
2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants
del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de
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839.

840.

841.

842.

843.

la concessió de retribucions per raó de la realització
d’hores extraordinàries. (BOIB 14-4-2018)
Acord del Consell de Govern de 20 d’abril de 2018 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de
2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada
habituals de treball. (BOIB 21-4-2018)
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24
d’abril de 2018 per la qual es modifica l’Ordre del conseller
d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la
qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de
la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.
(BOIB 26-4-2018)
Resolució de la directora general de Formació Professional
i Formació del Professorat de dia 16 d’abril de 2018 per la
qual s’aproven les instruccions relatives a les característiques, els requisits, les condicions d’avaluació i el procediment per a l’homologació dels programes de formació que
poden presentar els centres educatius o xarxes de centres,
en el marc de la seva autonomia pedagògica. (BOIB 26-42018)
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 24 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions d’organització del batxillerat conduent a la doble
titulació, títol de batxiller i diploma de batxillerat internacional, de l’Institut d’Educació Secundària Son Pacs. (BOIB
28-4-2018)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de
maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 25 de
març de 2015 per la qual es regulen les ràtios als centres
específics d’educació especial, i s’estableixen les ràtios
dels Programes de Formació per a la Transició de la Vida
Adulta (TVA) per als alumnes escolaritzats als centres es-
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845.

846.

847.

848.

849.

pecífics d’educació especial (CEE) i a les aules ASCE (aules substitutòries de centre especial). (BOIB 17-5-2018)
Decret 4/2018, de 24 de maig, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7
d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 26-5-2018)
Decret 14/2018, d’1 de juny, pel qual es crea el Servei de
Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent
que presta serveis en els centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOIB 2-6-2018)
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 28
de maig de 2018 per la qual s‘aproven les instruccions que
estableixen les condicions per obtenir l’equivalència del
certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI) amb la titulació de tècnic superior en Educació Infantil. (BOIB 2-62018)
Acord pel qual s’estableixen els termes per al pagament
directe als centres concertats els titulars dels quals són cooperatives de treball associat. (BOIB 21-6-2018)
Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en
matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de
personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de
les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.
(BOIB 26-6-2018)
Acord del Consell de Govern de 29 de juny de 2018 pel
qual es delega en el conseller d’Educació i Universitat la
competència per prorrogar el termini màxim de les comissions de serveis del personal funcionari docent al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 30-6-2018)
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Accés electrònic, 520
Accés funció pública
- Coneixement català, 106,181,230,237,791
- Persones amb discapacitat, 257
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Accessibilitat (Llei), 809
Acolliment lingüístic i cultural, 174
Acreditació competències professionals
- Educació infantil nivell 3, 438
Activitat esportiva en edat escolar, 708
Admissió d’alumnes, 253,385,740
- Cicles formatius, 215,256,291,358,389
- Ensenyaments règim especial, 117,212,255,500
- Ensenyaments règim general, 207,254,354
- Formació professional amb prova accés, 126,175
- Formació professional grau superior, 124
- IE CTEIB, 812
- Infantil, primària i secundària, 114,115,155,207,254
Ajudes individualitzades transport escolar, 40
Alumnes nee i nese
- Atenció a la diversitat i orientació educativa, 537
- Flexibilització durada etapes alumnes altes capacitats, 792
- Permanència un any més a educació infantil, 796
- Programes transició vida adulta, 101,133
- Unitats amb currículum propi, 449
Art dramàtic
- Accés grau, 523
- Accés interpretació, 375,417,471
- Currículum, 517
- Escola Superior, 305,317,427,596
- Interpretació, 340
- Òrgans directius acadèmics, 395
- Pla estudis i avaluació interpretació, 657
- Pràctiques externes, 652
- Prova accés, admissió i matrícula ensenyaments superiors,
570,613,653,696
- Reconeixement escoles, 360
Arts plàstiques i disseny
- Accés grau superior centres privats, 655
- Proves lliures, 286
Arxius
- Arxiu i Museu de l’Educació, 137
- Arxius de la comunitat, 514
Associacions d’alumnes, 238
Associacions de pares i mares d’alumnes, 239
Assumpció competències Institut Social de la Marina, 379
Barreres arquitectòniques (supressió), 208,809
Batxillerat
- A distància, 307,463
- Accés i admissió a la Universitat, 472,787
- Ampliació de matemàtiques per via telemàtica, 263,480
- Avaluació, 443,758,788
- Currículum, 226,287,346,407,703,707,752,753
- Desenvolupament, 456
- Distribució matèries i horari, 24
- Documents avaluació, 448
- Esportistes alt nivell, 294
- Estructura i ordenació, 184,327
- Història i cultura de les Illes Balears per via telemàtica, 264,
480
- Homologació estudis català amb títols JAC o DGPL, 163,
539,668
- Internacional, 842

- Literatura universal per via telemàtica, 180,220,480
- Matèries en xarxa, 480
- Música i dansa, 116
- Nocturn, 301,462
- Noves optatives, 28,49
- Optativa estada en empreses, 128
- Persones adultes, 178
- Prova lliure títol, 597,835
- Seccions europees, 460
Biblioteques (Llei), 338
Butlletí oficial, 580,581
Carpeta documental ciutadana, 659
Cartes ciutadanes, 461
Central contractació, 576,579
Centre Tecnificació Esportiva
- Creació i funcionament IES, 322,324
- Organització 3r i 4t ESO i Batxillerat, 350
Centres concertats
- Adscripció a instituts, 96
- Concert segon cicle educació infantil, 12,26
- Concerts, 783,814
- Concerts singulars secundària postobligatòria, 353
- Dotació equips docents, 29,391
- Foment creació places, 323
- Mesures distribució fons públics, 111,143
- Millora ensenyament, 122,159,274,406,490,491,521,757,
763
- Models documents concerts, 118
- Modificació concerts pel curs 1998/99, 8
- Modificació concerts pel curs 1999/2000, 37
- Pagament directe cooperatives, 720,847
- Personal docent concertada, 848
- Ràtios alumne/professor, 392
- Regularització titulacions, 733
- Renovació concerts, 434
- Requisits professorat, 121
Centres de professorat, 129
- Avaluació directors, 150
- Avaluació assessors, 151
- Complement específic secretaris, 481
- Estructura i funcionament, 320,446,736,840
Centres integrats de formació professional, 509
Centres docents
- Organització i funcionament centres conveni British Council,
508
- Registre de centres, 223,494
- Renovació consells escolars, 420
- Requisits centres primer cicle infantil (pre-escolar), 245,390,
404
- Tipologia de centres, 504,824
Centres privats
- Autorització formació adults (ESPA), 273
- Estudis tècnics esportius, 288
Centres públics
- Organització i funcionament centres d’infantil i primària, 190
- Selecció òrgans de govern, 351,384
Comissió de Formació Permanent Professorat, 33,81
Comissió de Promoció Estudiantil, 66
Comissió de Selecció de Becaris, 605,719,815
Comissió d’Estadística, 152
Comissió Interdepartamental de Qualitat, 243
Comissió per al reconeixement d’estudis, 84
Comissió reclamacions accés a la informació pública, 743

36

Comissionat per a la reforma educativa, 241,344
Comissions elaboració currículums, 209
Comissions estudi, valoració i seguiment projectes obres infraestructures educatives, 488
Consell assessor del calendari escolar, 292,745
Consell de Formació Professional, 70,138
Consell Social de la Llengua Catalana, 27,161,162,429
Consells Escolars
- Eleccions centres concertats, 194
- Eleccions centres d’educació de persones adultes, 193
- Eleccions centres públics de règim especial, 196
- Eleccions centres públics infantil, primària, secundària i
educació especial, 195
- Llei CEIB, 24,97,139,749
- Municipals, 203
- Reglament CEIB, 141,312,590,805
- Renovació, 420
Conselleria d’Educació(, Cultura) i Universitat(s)
- Delegació competències, 6,32,39,43,51,55,57,59,75,198,
250,306,399,409,482,484,554,557,566,567,607,619,626,
627,681,683,684,688,705,722,724,804
- Delegació signatura, 5,55,483,555,647,675,676,682,686,
715,718
- Estructura orgànica bàsica, 275,297,313,367,669,670,672,
685,710,712,716
- Suplència dels òrgans directius, 485,553,616,639,674,689,
714
Conservatori de Música i Dansa, 134
- Ampliació Eivissa i Formentera, 187
- Autorització cant, contrabaix, trompa i viola, 188
- Autorització fagot, oboè, trombó, trompeta i tuba, 217
- Classificació categories professionals personal docent, 186
- Òrgans directius acadèmics, 395
- Pròrroga nomenament càrrecs, 170
- Reglament d’organització i funcionament, 216,316,603
Consorci foment ús llengua catalana, 3
Contractació, 734,744,770,781
Conveni amb ajuntaments obres centres, 526
Convivència
- Comissionat per a la convivència escolar, 296,299,336
- Qualitat, 343
Dansa: Veure Música i dansa
Directors
- Centres integrats, 772
- Consolidació complement retributiu, 272,376
- Pròrroga mandat, 214
- Selecció, nomenament i cessament, 258,384,492
Disseny
- Accés grau, 523
- Currículum estudis de grau, 517
- Currículum i accés estudis superiors, 233
- Pla d’estudis disseny gràfic, d’interiors, de moda i de producte, 634
- Pràctiques externes, 652
- Prova accés, admissió i matrícula ensenyaments superiors,
570,613,653
Dona (Llei), 319
Drets i deures de l’alumnat, 522
Drets lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (Llei), 760
ECOIB, 405
Educació especial, 88
- Espais mínims, 709
- Ràtios, 698,843
- Tipus d’unitats, 817
Educació infantil

- Avaluació, 444
- Currículum, 119,280,400
- Documents avaluació, 448
- Elecció llengua primer ensenyament, 572
- Jornada i horari primer cicle, 538
- Ordenació, 85,265,397
- Permanència un any més a educació infantil, 796
- Projectes curriculars, 156
- Ràtios 3 anys, 412
- Requisits mínims centres primer cicle, 165,390
- Xarxa escoles infantils públiques, 430
Educació per a la salut, 171
Educació primària
- Avaluació, 436,692,756
- Currículum, 120,278,371,401,662,663,750,755
- Desenvolupament, 458
- Documents avaluació, 448
- Elecció llengua primer ensenyament, 572
- Informe final d’aprenentatge, 359,476
- Ordenació, 85,265,397
- Projectes curriculars, 156
- Seccions europees, 460
Educació secundària obligatòria
- Avaluació, 236,277,437,512,759,786
- Currículum, 172,227,285,328,372,402,510,702,706,751,754
- Desenvolupament, 457
- Documents avaluació, 448
- Homologació estudis català amb títols JAC o DGPL, 163,
302,539,668
- Horari setmanal, 130
- Llibres escolaritat, 262
- Ordenació, 85,265,397
- Ordenació per a persones adultes, 178,422
- PRAQ, 819
- Prova lliure Graduat en educació secundària, 154
- Seccions europees, 460
Ensenyament de i en català, 1,18,65,73
- Avaluació i certificació, 270,393,528,562,589,592,593,642
- Centres docents estrangers, 95
- Certificat B, 50
- Comissió Tècnica d’Assessorament, 21,94,637
- Composició Junta Avaluadora Català, 56,105,146
- Dret d’elecció primera llengua ensenyament, 269
- Elecció llengua primer ensenyament, 293
- Equivalència per a primer cicle educació infantil (CCI), 846
- Equivalències estudis EOI, 473
- Equivalències títols, diplomes i certificats, 533,534,604,837
- Exempció, 20,38,837
- Homologació estudis català amb certificats, 163,302,539,
668
- Institut Ramon Llull, 213
- Pla general normalització lingüística, 548
- Títols i certificats, 64,74,79,235
- Titulacions per impartir, 92,93,181,411,654,837
Ensenyament llengua castellana centres estrangers, 95
Ensenyaments esportius
- Admissió i matrícula, 432
- Bloc formació pràctica i projecte final, 547
- Futbol i futbol sala, 425
- Oferta semipresencial, 635
- Proves d’accés, 410,416,419
- Regulació, 408,665
- Validació aprenentatges adquirits, 505,507,568
Equip d’alteracions del comportament, 678
Escola de formació professional nauticopesquera, 387
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Escoles d’adults
- Admissió i matrícula, 500
- Càlcul nota mitjana ESPA, 524
- Currículum ESO adults, 465
- Ensenyaments inicials de la formació bàsica, 468,556
- Implantació ensenyances, 219
- Llei d’Educació i formació permanent, 318
- Ordenació Educació bàsica, 177
- Ordenació ESO i batxillerat, 178,422
- Organització i funcionament ESPA, 541
- Règim autorització centres privats, 273
Escoles música i dansa, 43,47,48
- Certificat grau elemental música, 157,218
- Habilitació professorat, 91
Esport (Llei), 331
Estadística Illes Balears, (Llei) 808
Estatut d’autonomia, 349
Estructura conselleria, 2, 4,7,41,54,87,148
Estructura govern, 53,226
Factura electrònica, 691
Finançament infraestructures, 78
Finances i pressuposts, 131,690
Fitxers de dades, 332,535,549,732,813
Formació en centres de treball, 89
- Avaluació i accés, 222
- Delegació signatura documentació, 252
- Pràctiques formatives, 200,394,502
Formació esportiva, 179,441
Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, 723
Formació permanent professorat, 767
- Cens entitats col·laboradores, 801
- Comissió formació permanent, 33,81
- Comissió reconeixement, certificació i registre, 9
- Estada en empreses, 136
- Estructura i organització, 123
- Homologació, reconeixement, certificació i registre, 797,841
- Instruccions, 777
- Mòduls econòmics indemnitzacions, 205,545
- Per al personal de la conselleria, 261
- Pla quadriennal, 271,582,737
- Planificació i reconeixement, 60,147,246,800
- Reconeixement experiència formativa, 803
- Reconeixement itineraris autoformació, 806
Formació professional
- Acreditació competències professionals Educació infantil,
438,447,452
- Acreditació competències professionals Transport sanitari i
Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes, 519
- Admissió i matrícula, 291,389,496,574
- Admissió i matrícula mitjançant prova, 175
- Agrupament modular, 266
- Aplicació currículum propi, 225
- Curs accés a cicles formatius de grau superior, 565,601,650
- Desenvolupament curricular, 431
- Estada en empreses professorat, 136,811
- Funcionament cicles, 153
- Mòduls monogràfics, 221,228,244,266,282,303
- Ocupacional, 17,69,206
- Oferta parcial a distància, 646
- Ordenació, 109,595
- Organització cicle Educació infantil a distància, 333,373
- Organització cicles a distància, 629
- Organització i funcionament cicle Educació infantil presencial, 439
- Organització i funcionament cicles, 464,651

- Organització i funcionament formació dual, 583,628,632
- Programes Garantia social, 160
- Projectes adequació oferta formativa, 135
- Promoció cicles amb organització temporal especial, 281
- Promoció primer a segon, 677
- Prova d’accés Educació infantil a distància, 368
- Proves d’accés, 158,224,251,315,347,451,563
- Proves d’accés títols esportius, 334,341,451
- Proves extraordinàries formació professional LGE 1970, 72
- Proves lliures de tècnic i tècnic superior, 383
- Reconeixement i registre, 276,279,382
- Seccions europees, 460
- Sol·licituds d’admissió electròniques, 586,615
Formació professional bàsica
- Canvi PQPI a FPB, 687
- Ensenyaments, 699
- Organització i funcionament, 664,680
- Per a persones adultes, 701
Fòrum d’Educació Ambiental, 149,348
Funció pública (Llei), 355,577,594,762
- Recuperació ús català, 742
Funcionaris docents
- Ajuts econòmics sinistres trànsit, 31
- Comissions de serveis per projectes educatius, 826
- Bestretes de nòmina, 22
- Compatibilitat dos llocs de feina idiomes i música,825
- Complement formació professorat interí, 339,377
- Complement funció tutorial, 370
- Complement jubilació anticipada, 167,240
- Coneixement català, 106,140
- Coneixement llengües oficials, 234
- Habilitació educació especial i pedagogia terapèutica, 125
- Indemnitzacions raó servei, 83,176
- Indemnitzacions residència, 298
- Millora ensenyament públic i condicions treball, 164
- Prestacions d’acció social, 192,197
- Procediment selecció interins, 13,388,497
- Proveïment llocs treball i promoció, 14,168
- Reconeixement triennis professorat interí, 369
- Reglament ingrés, 107
- Retribucions, 103,113,142,189
- Retribucions mestres 1r cicle ESO, 86
Gestió econòmica
- Assignacions econòmiques, 23,58
- Autonomia, 182,199
- Factura electrònica, 621
- Procediment pressupostari centres, 11,36,99
Govern Illes Balears, 112
- Codi ètic, 748
- Competències i estructura orgànica, 226,364,474,493,498,
550,551,558,588,610,611,617,624,669,670,672,685,710,
712,716,731,738,746,782,791,793,795,802,818,844
- Delegació competències, 849
- Gestió documental, 778
- Manual identitat corporativa, 774
- Oficina prevenció i lluita contra la corrupció, 780
- Règim suplències consellers, 489,499,552,612,711,794
IBISEC, 247,248,571,747
Idiomes
- Aspectes generals organització, 380
- Compatibilitat dos llocs de feina idiomes i música,825
- Currículums ensenyaments nivell bàsic, 487,836
- Cursos quadrimestrals català, 529
- Equivalències certificats català, 473
- Implantació nivells europeus, 503
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- Organització i funcionament nivells C1 i C2, 540
- Percentatge qualificació destreses, 527
- Permanència extraordinària, 445
Igualtat dones i homes (Llei), 771
Infància i adolescència (Llei), 335
Informació pares i mares separats o divorciats, 295
Inspecció educativa, 110
- Mesures retributives, 268
- Organització i funcionament, 536
- Pla quadriennal d’actuació, 561,730
- Provisió temporal en comissió de serveis, 542
- Temari part B, 127,525
Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, 90,486
Institut d’Estudis Baleàrics, 625
Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, 381
Institut per a l’Educació de la Primera Infància, 430
Institut Ramon Llull, 213
Instituts
- Implantació ensenyances, 219
- Catalogació places bilingües, 30,42,62
- Organització i funcionament, 82,132,191
- Tipologia, 352,361,374
Jornada i horari escolar, 71,169
Joventut (Llei), 325
Legislació en català, 144
Llengües estrangeres, 319,768
Llibres de text, 15,25,166
- Programa reutilització primària, 396
- Programa reutilització secundària, 455
Llistes interins, 388
Mecenatge
- Cultural, 694
- Esportiu, 695
Medalla al mèrit Conselleria Educació i Cultura, 511
Menjadors escolars, 145,185,232,453
Mesa diàleg permanent amb directors centres educatius, 766
Mesa diàleg permanent amb pares i mares, 704,810
Mesures administratives i de funció pública, 98,242,283,308,378,
479,501,573,585
Mesures estalvi energètic i altres, 102
Mesures personal docent centres privats concertats, 506
Mesures urgents equipaments educatius, sanitaris o socials, 827
Mòduls monogràfics de Formació Professional
- Agrupament modular, 266
- Efectes, 228
- Organització i funcionament, 221,244,282,303
Música i dansa
- Accés grau, 523
- Alumnat amb convocatòries esgotades, 398
- Batxillerat música i dansa, 116
- Certificat grau elemental dansa, 321
- Certificat grau elemental música, 157
- Convalidacions, 116
- Currículum ensenyaments professionals de dansa, 365,414,
544
- Currículum ensenyaments professionals de música, 366,
413,543
- Currículum (i ordenació) grau elemental dansa, 363,418,530
- Currículum (i ordenació) grau elemental música, 362,415,
532
- Currículum grau superior, 231,304,423,517
- Currículum Musicologia, 531
- Desenvolupament curricular ensenyaments elementals dansa, 467

- Desenvolupament curricular ensenyaments elementals música, 466
- Llibre qualificacions ensenyaments professionals, 578
- Organització i funcionament ensenyaments professionals de
dansa, 475,495
- Organització i funcionament ensenyaments professionals de
música, 450,459
- Pràctiques externes, 652
- Prova accés, admissió i matrícula ensenyaments superiors,
570,613,653
Normalització lingüística, 729
Observatori de la Infància i l’Adolescència, 638
Ordenació sistema educatiu, 85,265,397
Pacte Social per l’Educació, 606
Personal, 35
- Accés persones amb discapacitats, 46,257,426
- Ajuts econòmics sinistres trànsit, 31
- Avaluació de competències professionals, 822
- Bestretes de nòmina, 22,775
- Carrera professional, 725,828
- Compatibilitat dos llocs de feina idiomes i música,825
- Complement de productivitat, 564,697,761
- Complement jubilació anticipada, 167,240
- Conciliació vida laboral i familiar, 309,807
- Condicions de treball, vacances, permisos... 807
- Coneixement català, 106,140,230,237,314,424,729,790
- Cossos i escales, 356
- Despeses hores extraordinàries, 600,697
- Desplaçament professorat, 515
- Eliminació determinat nivell de coneixement de català, 584
- Excepcions suspensió complement per incapacitat, 575,591
- Funcions llocs de treball, 337,519,609,620,636
- Habilitació educació especial i pedagogia terapèutica, 125
- Indemnitzacions raó servei, 83,176,513,614,679,739,785,
816,820,821,823,832,833,838,839
- Indemnitzacions residència, 298
- Jornada i horari, 100,667,726
- Millora ensenyament públic i condicions treball, 164
- Millora plantilles ensenyament públic, 326
- Mobilitat intraadministrativa temporal, 618
- Mobilitat per violència de gènere, 799
- Permís de lactància personal docent, 421
- Plans igualtat, 764,765
- Prestacions d’acció social, 192,197
- Procediment selecció interins, 13
- Processos inici curs, 45
- Protecció a la maternitat, 671
- Proveïment llocs treball i promoció, 14,168,442
- Recuperació parcial paga extraordinària 2012, 727
- Reglament ingrés, 107
- Retorn drets perduts, 769,776,779
- Retribucions, 103,113,142,189,249,598,784
- Retribucions mestres 1r cicle ESO, 86
- Retribucions proves accés títols esportius, 428
- Teletreball, 621
- Vacances, 310
Pla Pilot Educació Plurilingüe, 569
Pràctiques alumnes universitaris altres universitats, 516,630
Premis batxillerat, 77
Premis centres educatius desenvolupament ostensible, 789
Procediment administratiu
- Confrontació de còpies, 10
- Reconeixement firmes amb efectes a l’estranger, 183
- Simplificació administrativa, 587,602
Professorat
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- Adquisició i reconeixement especialitats mestres, 560
- Assessors tècnics docents, 830
- Certificats nivell idiomes per impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera, 622,660,661
- Comissions de serveis per projectes educatius, 826,829
- Component de formació permanent (sexennis), 728
- Escoles música i dansa, 91,108,433,440
- Especial dificultat llocs de treball, 631
- Habilitació per impartir matèries no lingüístiques en llengua
estrangera, 658
- Mesa sectorial d’educació, 834
- Plans igualtat, 764,765
- Servei Prevenció Riscos Laborals, 845
- Substitució abans de deu dies, 713
- Suspensió complements productivitat, 564,697
- Suspensió nomenament professorat interí, 700
Professorat interí, 388,497,559,599,640,700,735
- Tutorització, 773
Professorat religió catòlica, 798
Programa d’acolliment lingüístic i cultural, 174,831
Programa de gestió comptable dels centres docents públics, 405
Programa de reforç de l’aprenentatge de 4t d’ESO (PRAQ), 819
Programa reutilització llibres de text, 396,455
Programa Sòcrates
- Comissió selecció, 16
Programes d’educació per a la salut, 171
Programes de garantia social, 160
Programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment, 741
Programes de qualificació professional inicial, 386,454,649
- Certificats professionalitat, 623
- Funcionament, 403,546
Programes d’integració social i laboral, 260
Protectorat fundacions, 717
Proves accés a la Universitat, 52,61,80
- Comissió organitzadora, 290
- Exercici llengua catalana, 63
Racionalització i simplificació ordenament legal i reglamentari,
693
Règim jurídic CAIB, 210
Retribucions funcionaris, 103,113,142,189,784,785
Seccions europees, 460
Servei d’Atenció Educativa Domiciliària, 643
Subvencions, 173,210
Subvencions educació ambiental, 104
Taules d’avaluació documental, 644
Tècnic (currículums)
- Atenció sociosanitària, 289
- Comerç, 202
- Conducció d’activitats fisicoesportives, 267
- Esports de muntanya i escalada, 341
- Explotació de sistemes informàtics, 284
- Futbol i futbol sala, 334
- Gestió administrativa, 201
- Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions
del vaixell, 259
Tècnic superior (currículums)
- Administració de sistemes informàtics, 229
- Desenvolupament d’aplicacions informàtiques, 204
- Educació infantil, 431,435
- Esports de muntanya i escalada, 341
- Futbol i futbol sala, 334
- Restauració, 345,357
Temaris
- Català escola idiomes, 68
- Part B inspecció, 127,525

Títols (Registre), 67
Tractament Integrat de Llengües, 608,633,645,656,666,673
- Canvi ESAIT per ATLES, 648
Transport escolar, 300,469,470
Ús de símbols (Llei), 641,721
Voluntariat, 19
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