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Respondre per escrit, durant un temps màxim d’una hora, les qüestions
que es formulin.
En aquest exercici es valorarà la maduresa i el nivell de coneixements
referits a les ciències socials, ciències de la natura i tecnologia de les corresponents àrees del currículum de l’educació secundària obligatòria.
Segona part:
Realització, en un temps màxim de tres hores, d’un exercici de composició de lliure interpretació i tècnica, basat en el model proposat.
En aquest exercici es valorarà la creativitat i la sensibilitat de l’aspirant.
2. Prova d’accés al grau superior dels ensenyaments d’arts plàstiques i
disseny
La prova d’accés constarà de dues parts:
Primera part
Tractarà sobre les matèries comunes pròpies del currículum del batxillerat: a) llengua catalana, b) llengua castellana, c) filosofia, d) història, e) idiomes
estrangers.
L’alumne en seleccionarà quatre de les esmentades matèries, i respondrà
per escrit una qüestió d’entre quatre que hagin estat plantejades, de cadascuna
de les quatre matèries.
El temps màxim per realitzar aquest exercici serà de quatre hores.
En aquests exercicis es valorarà el grau de maduresa de l’aspirant pel que
fa a la correcta comprensió de conceptes, la utilització del llenguatge i la capacitat d’anàlisi i síntesi.
Segona part:
Història de l’art
A partir d’un text escrit i/o la documentació gràfica o audiovisual que es
faciliti, es respondran per escrit les qüestions que s’hi plantegin.
El temps màxim per realitzar aquest exercici serà d’una hora.
En aquest exercici es valoraran la maduresa, el nivell de coneixements i
la sensibilitat davant de les creacions artístiques.
Realització d’un exercici compositiu de lliure interpretació i tècnica, basat
en un model natural, objectual o artístic, amb model real, exempt i inanimat.
El temps màxim d’aquest exercici serà de quatre hores. S’hi valoraran les
habilitats i destreses, la sensibilitat i la creativitat de l’aspirant.
Annex II
Prova d’accés als estudis superiors de disseny
Primer exercici
Llengua castellana i literatura i llengua catalana i literatura (4 qüestions)
Història (4 qüestions)
Matemàtiques (4 qüestions)
Física i química (4 qüestions)
Llengua estrangera (4 qüestions)
L’alumne triarà tres matèries i desenvoluparà una de les quatre qüestions
de cada matèria.
Qualificació: 1 a 10 amb dos decimals; s’ha d’obtenir un 5 com a mínim
per superar l’exercici.
Temps: 60 minuts per a cada matèria (total 3 hores).
Segon exercici
Representació d’un model tridimensional, mitjançant l’aplicació de tècniques i llenguatges propis del dibuix artístic i la representació del mateix model
o d’un altre de diferent en un sistema propi dels llenguatges de representació
tècnica.
Realització d’un exercici compositiu en color, realitzat amb tècnica lliure,
basat en la lliure interpretació del model proposat.
Qualificació: 1 a 10 amb dos decimals. S’ha d’obtenir un 5 com a mínim
per superar l’exercici.
Temps de realització: apartat a) 5 hores i apartat b) 1 hora.
Qualificació de la prova d’accés
Mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en els dos exercicis
superats, segons el criteri següent:
Primer exercici
Segon exercici

40 %
60 %

La qualificació final s’expressarà en termes numèrics d’1 a 10 amb dos
decimals.
Convocatòries de la prova d’accés
Quatre convocatòries per a millorar la qualificació.
Annex III
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Baremació per a l’accés a les EOI que realitza el sol·licitant a partir de les
dades següents
Circumstàncies personals
S’han de valorar tots els supòsits escaients.
Pateix algun tipus de minusvalidesa:
Forma part d’una família nombrosa de primera categoria:
Forma part d’una família nombrosa de segona categoria:

1 punt
1 punt
2 punts

Cal presentar justificant per a cada supòsit al·legat.
Aquest barem s’ha de fer servir per a les sol·licituds de primer i de segon
idioma. El barem ha d’acompanyar l’apartat de dades del sol·licitant:
-Nom i llinatges, DNI, data de naixement.
-Domicili
-Idioma i curs per al qual sol·licita plaça. Franja horària que prefereix (si
escau).
-Circumstàncies de la sol·licitud: prova d’anivellament, accés mitjançant
altres cursos oficials o lliures aprovats.

—o—
Num. 7023
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 2 d’abril de
2003, per la qual es modifiquen les escoles públiques d’educació
infantil Sant Domingo, dels Llombards, i Gabriel Janer Manila
des Pla de na Tesa, i es converteixen en col·legis públics d’educació infantil i primària.
La creació, la modificació i la supressió de centres públics correspon al
govern autònom, d’acord amb l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació, que desplega l’article 2 del Decret
119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les
escoles d’educació infantil, dels col·legis d’educació primària, i dels col·legis
d’educació infantil i primària.
Atès que la intenció de la Conselleria d’Educació i Cultura és respondre a
les necessitats i als reptes educatius de les Illes Balears, i tenint en compte l’augment demogràfic en edats d’escolarització obligatòria que es produeix a hores
d'ara,
Per això dict la següent
ORDRE
Primer. Es modifiquen les escoles d’educació infantil següents, que es
converteixen en col·legis d’educació infantil i primària.
Codi del centre: 07007784
Denominació: CP Sant Domingo
Domicili: c/ de Sant Domingo, s/n
Localitat: es Llombards
Municipi: Santanyí
Codi del centre: 07002397
Denominació: CP Gabriel Janer Manila
Domicili: c/ de Weyler, s/n
Localitat: es Pla de na tesa
Municipi: Marratxí
Segon. La conversió de l’escola d'educació infantil Sant Domingo en
col·legi públic té efectes des del curs 2001-02, i la de l’escola d'educació infantil Gabriel Janer Manila es produirà a partir del curs 2003-04.
Tercer. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat al
BOIB.
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
Palma, 2 d’abril de 2003

—o—
Num. 7101
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 3 d'abril de
2003, per la qual es nomenen nous membres 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
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Illes Balears (BOIB núm. 69, de 9-06-2001);
Atès l’escrit de la presidenta de la COAPA proposant nous nomenaments
de representants d’aquesta confederació en el Consell Escolar de les Illes
Balears;
Atesa la proposta de cessament de representants titulars i suplents que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el 2 d'abril de 2003, d’acord
amb el que disposa l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del
Consell Escolar de les Illes Balears;
Dict la següent
Ordre
1. Deixen de ser membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s’indiquen:
Representants de pares i mares d’alumnes, proposats per les confederacions d’associacions de pares i mares d’alumnes.
En representació de la COAPA:
- Titular: Jaume March Serra
- Suplent: Mateu Tornila Cánaves
2. Es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears que
tot seguit s’indiquen:
- Titular: Fernando Martín Martínez
- Suplent: Jaume Tugores Fuster, suplent de Fernando Martín Martínez
- Suplent de Catalina Esteva Jofre, Esther Sosa Díaz
2. 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 (BOIB núm. 34, de 20-03-2001), i 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),
pel que fa als nomenaments i a les baixes dels representants esmentats a la present Ordre.
3. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Damià Pons i Pons
Conseller d’Educació i Cultura
Palma, 3 d'abril de 2003

—o—
Num. 7103
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 24 de març de
2003, per la qual s’autoritza la impartició del CF de Grau mitjà
d’autoedició
Atès el que disposa la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació
general del sistema educatiu, en matèria d'ensenyament d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 238, de 4 d’octubre),
Atès el que disposa el Reial decret 1457/1995, d’1 de setembre, pel qual
s’estableixen els títols de tècnic d’arts plàstiques i disseny en art final de disseny
gràfic i en autoedició, que pertanyen a la família professional de disseny gràfic,
i n’aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 240, de 7 d’octubre),
Atès el que disposa el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre
traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari (BOE núm.
14, de 16 de gener de 1998),
Dict la següent
Ordre
1. S’autoritza l’Escola d’Art de Menorca per impartir els estudis del cicle
formatiu de grau mitjà corresponents al títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny
en autoedició, de la família professional de disseny gràfic. Aquests estudis s’implanten escalonadament de primer a segon curs, a partir del curs escolar 20032004.
2. A partir del curs 2003-2004, se suprimeixen de l’oferta educativa del
centre els estudis del cicle formatiu de grau superior corresponents al títol d’arts
plàstiques i disseny en gràfica publicitària, de la família professional de disseny
gràfic.
3. Aquesta Ordre serà vigent a partir de l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 24 de març de 2003
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

—o—
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Num. 7028
Conveni entre la Generalitat de Catalunya i la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre la constitució de l’Institut Ramon
Llull.
A Palma, el 5 d’abril de 2002
REUNITS
D’una part, el Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, president de la
Generalitat de Catalunya.
I de l’altra, el Molt Honorable Sr. Francesc Antich i Oliver, president de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
ACTUEN
El primer, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 60 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, el president i
el Consell Executiu de la Generalitat.
El segon, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, d’acord amb l’article 10.1 de la Llei 4/2001, de 14 de març del Govern
de les Illes Balears.
MANIFESTEN
I.
Que la llengua catalana és un element fonamental de la identitat i un
patrimoni cultural que Catalunya i les Illes Balears comparteixen des de fa gairebé vuit segles. Els estatuts d’autonomia respectius reconeixen que a totes dues
comunitats autònomes el català té la consideració de llengua pròpia i, juntament
amb el castellà, també la de llengua oficial.
II. Que les parts han arribat a l’acord de compartir els seus esforços per
a impulsar la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi
expressa a fi de contribuir a llur millor difusió arreu del món.
III. Que el present conveni de col·laboració té el seu marc jurídic en els
articles 145.2 de la Constitució Espanyola, 27.1 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i 17.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. D’acord amb
aquests preceptes, el Parlament de Catalunya va aprovar aquest conveni el 13 de
febrer de 2002, i el Parlament de les Illes Balears ho va fer el 12 de febrer de
2002.
CONVENEN
Primer. Crear l’Institut Ramon Llull com a entitat de dret públic de caràcter associatiu que tindrà per objecte la projecció exterior de la llengua catalana
i de la cultura que s’hi expressa. L’institut adoptarà la forma jurídica de consorci i estarà integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya i la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Segon. Aprovar els Estatuts de l’Institut Ramon Llull, que consten en
document annex a aquest conveni.
Qualsevol modificació que en el futur es pugui fer dels Estatuts de
l’Institut es durà a terme a través del procediment que preveuen els propis
Estatuts.
Tercer. Aquest conveni s’estableix per temps indefinit. La seva vigència
començarà passats trenta dies de la seva comunicació a les Corts Generals, d’acord amb el que preveuen l’article 27.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
i l’article 17.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.
Jordi Pujol i Soley

Francesc Antich i Oliver

ESTATUTS DE L’INSTITUT RAMON LLULL
ARTICLE 1
1.1. Es constitueix el consorci de l’Institut Ramon Llull, amb personalitat
jurídica pròpia i sense ànim de lucre, integrat inicialment, amb caràcter voluntari, per les administracions de la Generalitat de Catalunya i de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
1.2. S’hi poden integrar altres comunitats autònomes en què la llengua
catalana, en qualsevol de les seves modalitats, hi tingui la consideració d’oficial o hi sigui reconeguda en tot el seu territori o només en una part.
1.3. L’Institut Ramon Llull es regeix per aquests Estatuts, per la normativa interna que els seus òrgans de govern aprovin i per la resta de disposicions
de l’ordenament jurídic que li siguin aplicables.
ARTICLE 2
L’Institut Ramon Llull es constitueix per un temps indefinit.
ARTICLE 3
3.1. L’Institut Ramon Llull gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar
dins l’àmbit de les seves competències i finalitats.
3.2 En conseqüència, pot adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar
tota classe de béns, formalitzar contractes, executar obres, obligar-se, interposar

