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Num. 104

el ___ d ________________de 200__, amb una durada total de ________ hores.
El Sr. / la Sra. ______________________________ amb DNI ______________
com a responsable de formació de l’empresa.
Palma , _____ d __________________ de 200 __

La directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat

El / la representant de
l’empresa

_______________________________

__________________

1.El professor/a que figura en el present document administratiu per formalitzar
la realització d’estades de formació en empreses ha de dur a terme les activitats
contingudes en el projecte formatiu en les dependències de l’empresa o entitat
signatària o, si escau, en aquells llocs on l’empresa o entitat dugui a terme la
seva activitat productiva, sense que això impliqui cap tipus de relació laboral
2.L’empresa o entitat es compromet al compliment del programa d’activitats
formatives que han estat concertades prèviament amb el professorat.
3.L’empresa o entitat ha de nomenar una persona responsable per a la coordinació de les activitats formatives que s’han de realitzar, que ha de garantir l’orientació i la consulta del professorat i ha de facilitar, a la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, l’accés a l’empresa o entitat i les actuacions de valoració i supervisió del procés.

12-07-2005
Num. 12445
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 4 de juliol de
2005, per la qual es cessen i nomenen nous membres, titular i
suplent, del Consell Escolar de les Illes Balears.

Atesos els escrits rebuts de la Confederació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes de Balears (COAPA), en relació a la proposta de nomenaments de nou membre titular i dels suplents al Consell Escolar de les Illes
Balears.
Atès la proposta de substitució del representant titular i del suplents que
fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 1 de juliol de 2005,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre pel qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l’article 17.o)
del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes
Balears dicto la següent
Ordre
1. Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-los els serveis prestats:
Grup b: Representants de pares d’alumnes (COAPA):
- Titular: Jaume Català Ferragut.
- Suplent: Ivano Lovat.
- Suplent: Vicenç Serra López
2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:

4.L’empresa o entitat col·laboradora no pot cobrir cap lloc de feina amb el professorat que realitzi l’estada de formació en l’empresa.
5.El professorat que participa en l’estada de formació no ha de percebre cap
compensació econòmica de l’empresa o entitat col·laboradora per realitzar les
activitats formatives.

Grup b: Representants de pares d’alumnes (COAPA):
- Titular: Fernando Martín Martínez.
- Suplent: David Abril. Hervás
- Suplent: Francisca Ribas Ribas

6.L’empresa o entitat col·laboradora no ha de rebre cap compensació econòmica per la formació que ha donat al professorat participant a l’estada formativa.

3. La duració del seu nomenament serà la corresponent al vocal titular
substituït.

7.La vigència de la col·laboració establerta per aquest document administratiu
és la mateixa que la de l’estada de formació, i pot ser rescindit per qualsevol de
les parts, per mitjà de denúncia d’alguna d’aquestes, que ha de ser comunicada
a l’altra i ha d’estar basada en alguna de les causes següents:

4. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

a)Cessament d’activitats de l’empresa o de l’entitat col·laboradora.

Palma, 4 de juliol de 2005
Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d’Educació i Cultura

b)Força major que impossibiliti el desenvolupament de l’estada de formació.
c)Incompliment de les clàusules establertes en el document administratiu per
formalitzar la realització d’estades de formació en empreses.
d)Acord mutu, adoptat per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat i l’empresa o l’entitat col·laboradora.
Igualment, qualsevol de les parts signatàries pot acordar l’anul·lació del present
document administratiu. I per tant, el professor/a pot ser exclòs de participar en
l’estada de formació per decisió unilateral de la Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat, de l’empresa o l’entitat col·laboradora o
per decisió conjunta d’ambdues institucions, en els casos següents:
e)Faltes repetides d’assistència i/o puntualitat no justificades.
b)Actitud incorrecta o falta d’aprofitament, després d’una audiència prèvia amb
la persona interessada.
8.Els representants dels treballadors de les empreses o entitats col·laboradores
han de ser informats del contingut del projecte formatiu que ha de dur a terme
el professorat en l’estada de formació.
9.La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat ha de
lliurar a la Conselleria de Treball i Formació una còpia del present document
administratiu.

—o—
Num. 12271
Correcció d’errades de la versió catalana de la Resolució del
conseller d’Educació i Cultura, de data 9 de juny de 2005, per la
qual s’autoritzava l’ampliació d’una unitat d’educació infantil al
centre privat d’educació infantil i primària ‘Balmes’ de Palma,
publicada al BOIB de 23 de juny.
A la versió catalana de la Resolució del conseller d’educació i Cultura, de
data 9 de juny de 2005 (BOIB núm. 95, de 23 de juny), per la qual s’autoritzava l’ampliació d’una unitat d’educació infantil al centre privat d’educació infantil i primària ‘Balmes’, de Palma, s’ha detectat una errada de transcripció a l’article 1, en relació al domicili del centre, que cal esmenar en els termes següents:
A l’Article 1
On diu
Domicili: c/ de Llevant, núm. 42
Ha de dir
Domicili: c/ de Pere II, núm. 42
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 27 de juny de 2005

—o—
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