
Ed. Infantil especial : 3 unitats
2 unitats a Joan XXIII
1 unitat a La Salle (Inca)

Ed. Bàsica obligatòria: 9 unitats
8 unitats a Joan XXII
1 unitat a La Salle (Inca)

Transició a la Vida Adulta a Joan XXIII: 3 unitats  

2. La configuració dels ensenyaments autoritzats del centre, pel que fa a
les unitats autoritzades a altres centres, tendrà plena validesa i eficàcia mentre
continuï vigent el conveni que té subscrit el centre Joan XXIII amb el centre
educatiu La Salle, d’Inca. Per això, cada curs escolar, el centre Joan XXIII ha
de notificar a la Conselleria d’Educació i Cultura la pròrroga dels convenis o, si
n’és el cas, l’acabament.

3. El centre està obligat a complir la normativa vigent quant a la titulació
del professorat destinat a les unitats autoritzades mitjançant aquesta Resolució.
En cas contrari, es procedeix a la revocació de l’autorització atorgada.

4. El centre que és autoritzat per aquesta Resolució haurà de complir la
norma bàsica de l’edificació NBE-CPI/96, de condicions de protecció contra
incendis aprovada pel Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29 d’oc-
tubre) i les condicions higièniques, sanitàries, acústiques, d’habitabilitat, de
seguretat i d’accessibilitat que s’assenyalen a la legislació vigent. Tot això sense
perjudici que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa muni-
cipal o autonòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de les
esmentades condicions correspondrà als titulars dels centres.

5. El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent
i a sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades
que assenyala aquesta Resolució.

Palma, 30 de gener de 2009

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

Num. 2366
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

L’article 13 de l’Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els
aspectes generals de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim espe-
cial (BOIB núm. 12, de 24 de gener) estableix que l’alumne té dret a cursar
aquests ensenyaments de forma presencial en el conjunt dels nivells bàsic,
intermedi i avançat, en un nombre màxim d’anys equivalent al doble dels orde-
nats al currículum de cada idioma. Malgrat això, el punt 3 de l’article 13 indica
que, extraordinàriament, la permanència a la modalitat presencial es pot ampliar
un any més en supòsits de malaltia o causa greu si ho autoritza la direcció gene-
ral responsable dels ensenyaments de règim especial, prèvia sol·licitud i justifi-
cació.

Per demanar i obtenir aquesta autorització cal establir el procediment
administratiu oportú.

D’acord amb la normativa abans esmentada, la permanència extraordinà-
ria ha de ser autoritzada per la direcció general responsable dels ensenyaments
de règim especial. Per raons d’eficiència, però, es considera oportú que la direc-
ció de cada escola oficial d’idiomes decideixi sobre la conveniència de conce-
dir la permanència extraordinària en un nivell. Per aquesta raó, aquesta
Resolució delega la competència per resoldre-la en els directors de les escoles
esmentades, encara que es reserva la competència per resoldre els recursos d’al-
çada que puguin plantejar les persones interessades en contra del que decideixi
la direcció de cada centre. 

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Establir el procediment administratiu per demanar i resoldre la perma-
nència extraordinària en un nivell en els ensenyament d’idiomes. Aquest proce-
diment és el que figura en l’Annex d’aquesta Resolució.

2. Delegar en la direcció de cada EOI la resolució sobre la permanència
extraordinària en un nivell en els ensenyaments d’idiomes.

3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

4. Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

El director general
Miquel Mestre Morey

Palma, 3 de febrer de 2009

ANNEX 1
Instruccions que regulen el procediment per sol·licitar la permanència extraor-

dinària en un nivell dels ensenyaments d’idiomes de règim especial

Article 1 
Sol·licitud

1. Poden sol·licitar la permanència extraordinària en un nivell aquelles
persones que han esgotat el termini màxim previst per a la modalitat presencial
en un nivell, termini que és de quatre anys.

2. La persona interessada ha de fer la sol·licitud per escrit i l’ha d’adreçar
al director o a la directora de l’Escola Oficial d’Idiomes en què estigui matricu-
lada. 

3. A la sol·licitud han de constar els motius pels quals es demana la per-
manència extraordinària en un nivell. 

4. La persona interessada ha d’aportar la documentació que justifiqui
fefaentment les circumstàncies al·legades.

5. Els motius pels quals es demana la permanència extraordinària en un
nivell i la documentació que s’hi adjunta poden fer referència a una malaltia o
alguna causa greu que ha succeït dins de qualsevol dels quatre anys en què la
persona ha estat en el nivell.

Article 2
Procediment

1. S’ha de lliurar una còpia de la petició al professor o a la professora de
la persona sol·licitant perquè manifesti a la direcció del centre la seva confor-
mitat o disconformitat amb la sol·licitud. La direcció del centre ha d’elaborar
una resolució favorable o desfavorable i l’ha de trametre a la persona interessa-
da. En la resolució ha de constar que la decisió es pren per delegació del direc-
tor general competent en matèria d’idiomes i ha de fer referència a aquesta
Resolució. Tot aquest procediment s’ha de fer en el termini màxim de 15 dies a
comptar des de l’entrada de la petició. 

2. S’ha de guardar una còpia de la resolució tramesa a la persona interes-
sada al seu expedient  acadèmic.

3. Contra la resolució es pot interposar un recurs d’alçada davant del titu-
lar de la direcció general competent en matèria d’ensenyament d’idiomes en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació,
d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Article 3
Termini de presentació de sol·licituds

1. Per tal que l’alumnat es pugui incorporar a les activitats acadèmiques
des del començament del curs, les sol·licituds de permanència en el nivell s’han
de presentar en el centre abans del 25 de setembre.

2. L’alumnat que presenti les seves sol·licituds amb posterioritat a aques-
ta data no té garantit, en cas de resolució favorable, la seva incorporació a les
activitats acadèmiques dins del mateix curs acadèmic.

Disposició addicional única

La direcció general competent en matèria d’ensenyaments d’idiomes pot
demanar a les escoles oficials d’idiomes la informació que estimi oportuna
sobre les peticions de permanència extraordinària i les resolucions obtingudes.

— o —
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