CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Informe núm. 08/2014 sobre l’ordre de la consellera d’Educació Cultura i Universitats de
modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 d’abril de 2009 per la qual es
regula la implantació del Programa de reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material
didàctic per a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria en els centres educatius sostinguts amb
fons públics de les Illes Balears.

FETS.
La Conselleria d’educació, Cultura i Universitats, va presentar el passat dia 12 de maig de
2014 al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), l’ordre de la consellera d’Educació Cultura
i Universitats de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 d’abril de 2009
per la qual es regula la implantació del Programa de reutilització i la creació d’un fons de llibres de
text i material didàctic per a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria en els centres educatius
sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu.

El dia 12 de maig de 2014, la secretaria del CEIB va rebre l’avantprojecte d’ordre en format
electrònic i el va remetre el projecte d’ordre als Consellers i les Conselleres per al seu
coneixement i estudi, i s’obrí un termini per a la presentació d’aportacions que s’acabà dia
24 de maig de 2014, d’acord amb l’article 38 del Reglament del CEIB.
A la reunió de la comissió permanent del CEIB de dia 22 de maig de 2014, es va acordar
nomenar ponent al conseller del CEIB, el Sr. Jordi Llabrés Palmer i el president informà de
assignació de l’estudi del projecte a la Comissió Permanent.
Dins el termini establert van presentar aportacions al projecte d’ordre, el Sr. Martí X.
March, en representació de la UIB, i els consellers de COAPA.
En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 2 de juny de 2014, es va estudiar el
Projecte d’Ordre, s’analitzaren les aportacions rebudes i es va obrir un torn d’intervencions i
de debat. Finalment, es va aprovar l’informe per 6 vots a favor, zero en contra i 3
abstencions.
1- ANTECEDENTS
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), modificada per la Llei orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) estableix a
l’article 3 que l’ensenyament bàsic el constitueixen l’educació primària i l’educació
secundària obligatòria, i a l’article 4 estableix que l’ensenyament bàsic ha de ser obligatori i
gratuït. Així mateix, a l’article 88.2 es declara que l’Administració educativa ha de dotar els
centres docents dels recursos necessaris per fer possible la gratuïtat dels ensenyaments de
caràcter bàsic.
El Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria
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a les Illes Balears, l’article 3 estableix que l’educació primària i l’educació secundària
obligatòria constitueixen l’educació bàsica que és obligatòria i gratuïta per a totes les
persones.
Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària
obligatòria a les Illes Balears, a la disposició final primera s’autoritza la consellera
d’Educació i Cultura a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per aplicar i
desplegar el que disposa aquest Decret.
Mitjançant l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura 24 d’abril de 2009 (BOIB núm. 63,
de 29 d’abril), es regula la implantació del Programa de Reutilització i la creació d’un fons
de llibres de text i material didàctic per als alumnes d’educació secundària obligatòria en els
centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
La finalitat de la modificació d’aquesta ordre és agilitzar les tasques de l’equip docent, per
tal de facilitar als centres educatius l’entrega de la documentació per adherir-se al Programa.
En aquest sentit, sembla convenient modificar-ne els articles 5 i 6.
En darrer lloc, també es modifica la disposició final primera, per adaptar el càrrec
competent del Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic.
2- CONTINGUT DE L’ESBORRANY DE PROJECTE D’ORDRE.
L’esborrany d’ordre de la consellera d’Educació Cultura i Universitats de modificació de l’Ordre
de la consellera d’Educació i Cultura de 24 d’abril de 2009 per la qual es regula la implantació del
Programa de reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’alumnat
d’Educació Secundària Obligatòria en els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes
Balears, consta de tres articles, una disposicions finals primera.

3- CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS GENERALS.
Des del CEIB es proposa que la conselleria crei un fons econòmic i suport administratiu pel
desenvolupament efectiu d’aquest programes. També caldria tenir present el reconeixement
a la labor docent que es pugui dins aquest.
4.- CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES SOBRE L’ARTICULAT

Article 5.4.
Afegir: Es valora convenient que aquesta data figuri dins les instruccions de funcionament
elaborades per cada curs escolars.
Article 6.3.
Afegir: es valora convenient que aquesta dada figuri dins les instruccions que elabori el
director general competent per a cada curs escolar

5. CONSIDERACIÓ FINAL.
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El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 12 de juny de 2014,
aprova aquest informe 8/2014 per XX vots a favor, XX vots en contra i XX abstencions dels
consellers presents en el moment de la votació, la qual cosa faig constar als efectes del que
estableix l’article 6 de la Llei de conselles escolars de les Illes Balears.
Palma, 12 de juny de 2014.
La Secretària

El President

Maria del Carmen Marino López

Jordi Llabrés i Palmer
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