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Resolució per la qual es modifica l’annex 4  apartat A. de la Resolució de la 
directora general de Personal Docent de 6 de novembre de 2017 per la qual 
s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris 
interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les 
illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres 
públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació  
i Universitat del Govern de les Illes Balears 
 
 

En el Butlletí  Oficial de les Illes Balears núm.138, d’11 de novembre de 2017 es va 
publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de novembre 
de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a 
funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a 
totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres 
públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i 
Universitat del Govern de les Illes Balears. 
 
A l’annex 4 A. d’aquesta Resolució es relacionen les titulacions que capaciten per 
impartir especialitats o funcions docents com a funcionari interí. 
 
Posteriorment a la publicació de l’esmentada Resolució, la Direcció General de 
Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha informat favorablement la 
incorporació de noves titulacions que capaciten per a la impartició d’especialitats 
docents com a funcionari interí. 
 
Per això dict la següent, 
 
Resolució 
 
Primer. Modificar l’annex 4 A. de la Resolució de la directora general de Personal 
Docent de dia 6 de novembre de 2017 per tal d’afegir les titulacions que a 
continuació es relacionen en les especialitats que s’esmenten. 
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A. Titulacions que capaciten per impartir especialitats o funcions docents com a 
funcionari interí. 

 
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI - 0590 
 
0590004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
- Graduat en estudis literaris, sempre que acrediti haver cursat llengua i literatura 
espanyola. 
 
0590006 MATEMÀTIQUES 
- Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima 
- Graduat en enginyeria de la construcció 
- Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació 
 
0590007 FÍSICA I QUÍMICA 
- Graduat en enginyeria de sistemes audiovisuals 
 
0590008 BIOLOGIA I GEOLOGIA 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0590019 TECNOLOGIA 
- Graduat en enginyeria agrària 
- Graduat en enginyeria de la construcció 
 
0590101 ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 
- Graduat en ciències polítiques i gestió pública 
 
0590105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 
- Graduat en ciències polítiques i gestió pública 
 
0590107 INFORMÀTICA 
- Graduat en enginyeria de sistemes audiovisuals 
 
0590110 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL 
- Graduat en comunicació 
 
0590111 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES 
- Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0590112 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 
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- Graduat en enginyeria agrària 
 
0590113 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0590115 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0590116 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
 
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL – 0591 
 
0591205 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPS TÈRMICS I FLUIDS 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0591209 MANTENIMENT DE VEHICLES 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0591210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0591211 MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0591212 OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0591213 OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 
- Graduat en enginyeria agrària 
 
0591222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
- Graduat en ciències polítiques i gestió pública 
 
0591225 SERVEIS A LA COMUNITAT 
- Graduat en antropologia i evolució humana 
 
 
PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY - 0595 
 



 

C. del Ter, 16, 1r 
07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 
educacioiuniversitat.caib.es

 

0595507 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR 
- Graduat en conservació i restauració de bens culturals 
 
0595508 DIBUIX TÈCNIC 
- Graduat en conservació i restauració de bens culturals 
 
0595521 MITJANS AUDIOVISUALS 
- Graduat en periodisme 
 
0595523 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ 
- Graduat en ciències polítiques i gestió pública 
 
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Interposició de recursos 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el 
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, 
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. 
 
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de 
l’endemà de la publicació en el BOIB, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Palma, 27 de novembre de 2017 
 
La directora general de Personal Docent 
 
 
 
 
Rafaela Sánchez Benítez 
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