
* Indústries alimentàries
* Química
* Seguretat i medi ambient

Matèries de referència del batxillerat

- Biologia
- Química
- Ciències de la terra i mediambientals
- Educació física

Opció C

Famílies professionals derivades de la LOGSE

* Activitats maritimopesqueres (excepte el cicle formatiu Producció aqüícola)
* Comunicació, imatge i so
* Edificació i obra civil
* Electricitat i electrònica
* Informàtica
* Manteniment i serveis a la producció
* Manteniment de vehicles autopropulsats
* Arts gràfiques
* Fabricació mecànica
* Fusta i moble
* Tèxtil, confecció i pell
* Vidre i ceràmica

Famílies professionals derivades de la LOE

* Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu Producció aqüícola)
* Imatge i so
* Edificació i obra civil
* Electricitat i electrònica
* Informàtica i comunicacions
* Instal·lació i manteniment
* Transport i manteniment de vehicles
* Arts gràfiques
* Fabricació mecànica
* Fusta, mobles i suro
* Tèxtil, confecció i pell
* Vidre i ceràmica
* Indústries extractives
* Arts i artesanies
* Energia i aigua

Matèries de referència del batxillerat

- Dibuix tècnic
- Física
- Tecnologia industrial
- Tecnologies de la informació i la comunicació

— o —

Num. 5697
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 10 de març de
2009, de nomenament de nous membres, suplents, del Consell
Escolar de les Illes Balears.

L’article 9 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de Consells Escolars estableix la composició del
Consell Escolar de les Illes Balears.

Així mateix, l’article 9.1, apartat ‘h’, de l’esmentat Decret legislatiu
112/2001, disposa que la consellera competent en matèria d’educació ha de
designar tres representants de la conselleria competent en matèria d’educació.

ORDRE

Article 1.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones

que a continuació es relacionen:

Grup h: Representants de la conselleria competent en matèria d’educació.

- Titular Rafaela Sánchez Benítez (*)
- Suplent Maria Jesús Romero Amengual

- Titular Francesc Arbona Quetglas (*)
- Suplent Susanna Pla Manuel-Rimbau

(*) Nomenats a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 9 d’agost
de 2007 (BOIB núm. 124 de 16-08-07).

Article 2. 
La durada dels seus nomenaments serà la determinada pels corresponents

membres titulars del Consell Escolar de les Illes Balears.

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 10 de març de 2009

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

Num. 5698
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 10 de març de
2009, per la qual es renoven els membres del Consell Escolar de
les Illes Balears 

Atès que l’article 10 de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears
regula que cada dos anys s’ha de renovar la meitat de cada un dels grups, amb
l’excepció dels presidents dels consells escolars insulars, alternativament per
excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació per períodes succes-
sius.

Atesa la resposta de la consellera d’Educació i Cultura, a la consulta del
President del Consell Escolar de les Illes Balears, sobre la representativitat d’en-
titats o organismes que es desprèn de l’article 11 del Reglament d’organització
i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Ateses les propostes de nomenaments realitzades per cadascuna de les
entitats i organismes que tenen consellers i conselleres que han de ser renovats.

Per tot això, dict la següent

Ordre

1. Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les per-
sones que tot seguit s’indiquen, agraint-los la seva col·laboració:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament
no universitari de les Illes Balears:
En representació de l’STEI-i: 
- Titular Onofre Martí Mir 
- Suplent Llorenç Caules Coll

En representació d’USO: 
- Titular Juana González Morcillo 
- Suplent Maria Cruz Martínez Márquez

En representació d’ANPE: 
- Suplent Isabel Lozano Lopera

Grup b: Pares i mares d’alumnes:
En representació de COAPA-Balears: 
- Titular Catalina Esteva Jofre
- Suplent Esther Sosa Díaz

Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:
En representació d’UGT
- Suplent Francisco José Verdejo Pérez

Grup h: Representants de la Conselleria competent en Educació:
- Titular Manel Perelló Beau
- Suplent Carmen Moreno Huart

Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de la FELIB (Menorca)
- Titular Antònia Benejam Anglada
- Suplent Rosa Palliser Riudavets

Grup m: Personalitats de prestigi reconegut:
- Titular Joan Melià Marí

2. Nomenar com a nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears,
les persones que tot seguit s’indiquen:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament
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no universitari de les Illes Balears:

En representació de l’STEI-i: 
- Titular Llorenç Caules Coll
- Suplent Francesc Maria Cardona Natta

En representació d’USO: 
- Titular Margarita Francisca Munar Castellà
- Suplent Juan Carlos Lorenzo González

En representació d’ANPE
- Suplent Concepción Pando Torres

Grup b: Pares i mares d’alumnes:
En representació de COAPA-Balears
- Titular Jaume Ribas Seguí 
- Suplent Alicia Fátima Rosselló Ximenes

Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:
En representació d’UGT
- Suplent Maria Antònia Palmer Tous

Grup h: Representants de la Conselleria competent en Educació:
- Titular Alfonso Rodríguez Badal  
- Suplent María Asunción Alarcón Bigas

Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de la FELIB (Menorca)
- Titular Rosa Palliser Riudavets
- Suplent Maria José Morell Vivancos

Grup m: Personalitats de prestigi reconegut:
-Titular Manel Perelló Beau

3. Renovar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, d’a-
cord amb la possibilitat de nova designació per períodes successius tal i com
preveu l’article 10.1 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, a les per-
sones que tot seguit s’indiquen:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament
no universitari de les Illes Balears:

En representació de l’STEI-i
- Titular Francesca Rigo Pons
- Suplent Paulí Aguiló Vicente 

En representació de FE-CCOO Illes Balears: 
- Titular Antonio Baos Relucio
- Suplent Carlos Estruch Vidal

En representació d’ANPE:
- Titular Pere Josep Mir Martorell

Grup b: Pares i mares d’alumnes: 
En representació de COAPA-Balears
- Titular Josep Valero González
- Suplent Maria Antonia Gomila Grau 

- Titular  Manuela Ocaña Martí  
- Suplent María Ángeles Parra Martín

Grup e: Representants titulars de centres privats:
En representació de FERE-CECA-Escola Catòlica de les Illes Balears
- Titular Marc González Sabater
- Suplent Miquel Balle Palou

Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:
En representació d’UGT
- Titular Joana Maria Alorda Fiol

Grup g: Representants d’organitzacions patronals:
En representació d’Educació i Gestió-Escola Catòlica de les Illes Balears
- Titular Marta Monfort Miserachs
- Suplent Joan Ramon Reus

Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de l’Ajuntament de Palma
- Titular Maria Isabel González Carrasco

- Suplent Joana Bardina Pujol

En representació de l’Ajuntament de Formentera
- Titular Sònia Cardona Ferrer
- Suplent Margalida Font Aguiló

Grup k: Representants dels Consells Insulars:
En representació del Consell Insular de Menorca
- Titular Joan Torres Faner
- Suplent Magí Muñoz Gener

Grup m: Personalitats de prestigi reconegut:
- Titular Montserrat Tur Guillem

4. Tal com es preveu a l’article 10 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 i a l’article 9 del Reglament del Consell Escolar de les Illes Balears
la duració del nomenament dels consellers serà per un període de quatre anys,
sens perjudici dels canvis que hi puguin produir-se, d’acord amb l’article 10 del
citat Reglament.

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 10 de març de 2009

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

Num. 5712
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 9 de març de
2009 per la qual es regula el procés d’admissió i matriculació
d’alumnes als centres de primer cicle d’educació infantil de titu-
laritat pública per al curs 2009 – 2010

El Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió
d’alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics, regula el procés i els
criteris d’admissió d’alumnes als centres públics i als privats concertats de les
Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.

L’article 15 del susdit Decret preveu que l’admissió d’alumnat al primer
cicle d’educació infantil es regeixi pels criteris que determini la Conselleria
d’Educació i Cultura i, a més, la seva disposició primera autoritza la consellera
d’Educació i Cultura perquè dicti les disposicions que el desenvolupin.

Així mateix, l’esmentat Decret aplica el previst en la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, amb referència als criteris preferents per a
l’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics en el supòsit de no existir places suficients per cobrir la totalitat de la
demanda i alhora fixa el barem de puntuació a aplicar.

Mitjançant la present Ordre, la Conselleria d’Educació i Cultura regula
l’admissió als centres públics de primer cicle d’educació infantil.

Així mateix, atès el caràcter excepcional que té l’escolarització d’infants
menors d’un any, ja que podria donar-se el cas que alguns d’ells no haguessin
nascut en data d’inici del procés d’admissió que aquesta norma ordena i, amb la
finalitat d’afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, es preveu que els
titulars dels centres públics de primer cicle d’educació infantil puguin allargar
el període de sol·licitud d’admissió dels grups de nadons per tal que es puguin
preinscriure els infants que neixin els propers mesos.

Per tot això, dict la següent

ORDRE

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre regula el procés d’admissió i matrícula d’alumnes en cen-

tres de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública.

Article 2
Destinataris i oferta de places escolars
1. Poden sol·licitar plaça en els centres als quals es refereix la present

Ordre els pares, mares o tutors dels infants d’edats corresponents al primer cicle
d’educació infantil.

La incorporació als centres de primer cicle d’educació infantil dels infants
admesos es realitzarà, en tot cas, sempre que els infants hagin complit 16 set-
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