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Annex V

Barem

1.FORMACIÓ

1.1. Responsabilitat en activitats de formació (sols puntuable fora del període com
a assessor o director de CEP o de CPR).
1.1.1. Participació en projectes de formació, investigació i innovació en el centre

0,20 per projecte
 1.1.2. Actuació com a ponent en congressos, jornades o conferències promoguts
per instàncies acadèmiques o relacionades amb la professió docent.

0,10 per ponència
1.1.3. Participació com a coordinador/director en activitats de formació permanent
 del professorat degudament reconegudes.

0,10 per cada 10h
1.1.4. Participació com a ponent en activitats de formació permanent del
professorat degudament reconegudes.

0,25 per cada 10 h
1.2. Publicacions de caràcter didàctic i pedagògic relacionades amb l’assessoria
per a la qual es concursa.

0,25 màxim per publicació
(fins a un màxim d’1)

Màxim apartat: 4 punts

2. MÈRITS RELATIUS AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

2.2. Anys d’experiència com a assessor o director de centres de professorat o CPR
0,25 per any

2.3. Llocs en l’Administració educativa en serveis de suport al professorat
0,25 per any
fins a un màxim d’1 p

2.4. Participació en òrgans de govern i coordinació en el centre educatiu.
2.4.1. Direcció 0,25 per any

fins a un màxim d’1 p
2.4.2. Cap d’estudis/secretari 0,20 per any

fins a un màxim d’1 p
2.4.3. Cap de departament o coordinador de cicle 0,10 per any

fins a un màxim de 0,5 p

Màxim apartat: 2,5 p

3.ANTIGUITAT
3. Per cada any com a funcionari de carrera que sobrepassi els 3 exigits com a
requisit

0,25 per any

Màxim apartat: 2,5 p

4.ALTRES MÈRITS
4. Altres titulacions diferents a l’acreditada per a l’ingrés en el cos

4.1. Títol de grau superior 0,50 per cada llicenciatura

4.2. Títol de grau mitjà 0,25 per cada diplomatura

4.3. Certificat EOI 0,15 per cicle elemental
0,15 per cicle superior

4.4. Títol de doctor 0,75 per cada doctorat
Màxim apartat: 1 p
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Núm. 10490
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de maig de 2002,
per la qual es modifiquen l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de dia 12 de març de 2001, per la qual es nomenen els
membres del Consell Escolar de les Illes Balears, i l’Ordre de 30
de maig de 2001, per la qual es nomenen els membres suplents del
Consell Escolar de les Illes Balears

Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001,
per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears
(BOIB núm. 34, de 20-03-2001);

Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de maig de 2001,
per la qual es nomenen els membres suplents del Consell Escolar de les Illes
Balears (BOIB núm. 69, de 9-06-2001);

Atès l’Acord de la comissió executiva de l’STEI-i, de 26 de febrer de 2002,
mitjançant el qual es va proposar que el membre titular en representació del
professorat del nivell educatiu de l’ensenyament públic fos el Sr. Edelmiro
Fernández Otero en lloc de l’actual titular,  la Sra. Joana Torres Yern, i que passàs
a ser ella la suplent del nou titular;

Atesa la renúncia que presentà el Sr. Rafel Pons Campos com a representant
sindical d’USO en el Consell Escolar de les Illes Balears i la proposta de
l’esmentat sindicat de nomenament de la Sra. Maria del Pilar Santisteban Corral
i de la Sra. María Cruz Martínez Márquez com a suplents;

Atesa la proposta de nomenament realitzada pel president del Consell
Escolar de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 17 del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears;

Per tot això, dict la següent

ORDRE

Article 1

L’apartat a) de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març
de 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears, passa a tenir la redacció següent, pel que fa als representants dels
sindicats STEI-i i USO:

“a) Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament
no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitzacions
sindicals.

STEI-i: Gabriel Caldentey Ramos, Vicens Garcia Fuster, Onofre Martí
Mir, Edelmiro Fernández Otero, Neus Santaner Pons, Francesca Rigo Pons.

USO: María del Pilar Santisteban Corral.”

Article 2

L’article 1, apartat a, de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia
30 de maig de 2001, per la qual es nomenen els membres suplents del Consell
Escolar de les Illes Balears, passa a tenir la redacció següent, pel que fa als
representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no
universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitzacions
sindicals (suplents) en els apartat corresponents a l’STEI-i i l’USO.

“STEI-i. Càndida Enciso Figueroa, Pere Pau Sintes Janer, Francesc Cardo-
na Natta, Joana Torres Yern, Paulí Aguiló Vicente, Mercè Romagosa Ferrer.

USO. María Cruz Martínez Márquez.”

Disposició final

Aquesta Ordre començarà a tenir vigència l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Damià Pons i Pons
El conseller d’Educació i Cultura

Palma, 2 de maig de 2002
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