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Resolució prov¡s¡onal de ta directora general de Formació Professional i Formació
del Profesior"t d'1 1 d'abril de 2O1g per la qual es publiquen els llistats provisionals
amb la puntuació obtinguda pels centres que han sol.licitat auxiliar de conversa Per
alcurs 2019-2020

Fets

1.

La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del
Professorat de 23 de gener de 2019, va convocar els centres educatius de nivells
no universitaris sostinguts amb fons públics de les llles Balears a Participar en el
Programa d'Auxiliars de Conversa el curs 2019-2020-

2. S'han presenrar un total de 423 sol.licituds (339 sol'licituds d'anglès,

25
sol.liciruds de francès i 59 sol.licituds d'alemany) per part dels centres educatius
dins el termini esrablert per la convocatòria, termini que va finalitzar el dia 15 de

febrer de 2019.

3.

Ha resultat exclosa de la convocatòria una sol.licitud pels motius que s'indiquen
a I'an nex corresponent.

4.

La Comissió de Valoració, després de revisar, avaluar i qualificar les sol'licituds
d'acord amb els crireris irequisits establerts en la Resolució de convocatòria, ha
formular una proposta amb el llistat provisional de la puntuació obtinguda pels
cenrres que han sol.licitat auxiliarde conversa (anglès, francès i alemany) que

serveix de base per a aquesta resolució provisional i que queda reflectida a l'acta
de la darrera sessió de la Comissió esmentada.
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Fonamenrs de dret

1. La Resolució de la directora general Formació

Professional

i

Formació del

Professorat de 23 de gener de 2019 per la qual es convoca els centres educarius
de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les llles Balears a
participar en el Programa d'Auxiliars de conversa el curs 20i9-2020.

Per

tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ

1

2.

Aprovar el llistat provisional de la puntuació obtinguda pels cenrres que han
sol'licitat auxiliar de conversa d'anglès per al curs escolar 2O1g-2020 que es
relacionen a l'Annex 1.
Aprovar el llistat provisional de la puntuació obtinguda pels centres que han
sol'licitat auxiliar de conversa d'alemany per al curs escolar 2O1g-2020 que es
relacionen a l'Annex 2.

3

Aprovar el llistat provisional de la puntuació obtinguda pels centres que han
sol'licitat auxiliar de conversa de francès per al curs escolar 2O1g-2020 que es
relacionen a I'Annex 3.

4.

Aprovar el llistat provisional dels centres que han resultat exclosos, indicant
causes d'exclusió que es relacionen a l'An nex 4.

5

Fer pública aquesta proposta de resolució provisional a la pàgina web de la
Direcció Ceneral de Formació Professional i Formació del Professorar
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Presentació de reclamacions
Els centres educatius disposen d'un cermini de 10 dies naturals a Partir de la data de

comunicació d'aquesta resolució provisional per presentar les renúncies ilo
reclamacions que considerin oportunes mitjançant el model de l'Annex 5. Les
reclamacions hauran d'anar signades i segellades pel directorf a del centre i s'hauran
de trametre per correu electrònic a l'adreça sPl@dgfPfP.caib.es.
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