INFORME NÚM. SOBRE EL PROJECTE XX/2016, DE XX DE XXXX, PEL QUAL ES
MODIFICA : L’ Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de xx de xxxx de 2016, per
la qual es modifica l’ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 28 d’abril de 2005,
per la qual es crea i regula el Consell assessor del calendari escolar.
1. FETS
La Conselleria d’educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes
Balears el projecte de xx/2016, de xx de xxxx, pel qual es modifica l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura, de 28 d’abril de 2005, per la qual es crea i regula el Consell
assessor del calendari escolar en compliment de l’article 6 del decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Consells
Escolars de les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu per tràmit ordinari en
data 15/10/2015.
El 22/02/2016, la secretaria del CEIB va remetre el projecte als consellers i a les
conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud d’aportacions fins al dia
07/03/2016 d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del CEIB.
En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 3/03/2016 es va acordar que
la comissió específica que ha d’estudiar el projecte de modificació d’ordre fos la
Comissió Específica de Planificació, construccions i equipament, també es va acordar
nomenar ponent a la consellera Sra. Joana Maria Mas Cuenca.
Dins el període establert varen presentar aportacions al projecte de decret els consellers
i conselleres següents:
- SINDICAT USO ILLES BALEARS.
- Sr Conseller ENRIC POZO MAS en representació de UCTAIB.
En la reunió de la Comissió específica de Planificació, construccions i equipaments, el
dia 15/03/16 varen ser esmentades i debatudes àmpliament totes les aportacions fetes
al projecte d’ordre. Després la ponent va recollir les aportacions consensuades per la
majoria dels membres de la Comissió per a la realització de l’informe a fi de poder
elevar-lo a la Comissió Permanent.
A la Comissió permanent celebrada el dia 17 de març de 2016, la ponent va exposar el
contingut de l’informe en base a les aportacions consensuades o aprovades per
majoria a la reunió de la Comissió. Després del debat pertinent, la ponent va prendre
nota de les modificacions a l’esborrany a fi de poder elevar-lo al Ple del Consell. La
Comissió Permanent aprova l’informe per unanimitat i s’eleva al Ple del CEIB.
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El dia 17/03/16 va remetre l’informe als consellers i conselleres per al seu coneixement i
estudi i s’obrí un termini de presentació d’esmenes que finalitzà dia 30/03/2016.
Dins el termini de presentació d’esmenes varen presentar esmenes els consellers i
conselleres següents:
-

Srs i Sra: Biel Caldentey, Pauli Aguiló i M. Antònia Font.
SINDICAT STEI INTERSINDICAL
Sres: Isabel Carnero, Laia Obrador i Guida Al.lès.

El Ple del CEIB reunit el dia 5 d’ Abril de 2016, a la FELIB, aprova l’informe per
unanimitat.
2. INFORME
El projecte de L’ Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de xx de xxxx de 2016, per
la qual es modifica l’ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 28 d’abril de 2005,
per la qual es crea i regula el Consell assessor del calendari escolar consta d’un article
únic, i una disposició final.
2.1. Bases legals
-ORDRE del conseller d'Educació i Cultura, de 28 d'abril de 2005,per la qual es crea i
regula el Consell assessor del calendari escolar.
( BOIB 67 03-05-05 )
-LLEÍ ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació. (BOE 106, de 4-5-2006.) ---LLEÍ
ORGÀNICA 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. (BOE
núm. 295, 10-12- 2013 )
2.2. Normes que es volen modificar
L’ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 28 d’abril de 2005, per la qual es crea i
regula el Consell assessor del calendari escolar.
2.3. Justificació:
Des de la creació del Consell assessor del calendari escolar, l’any 2005, s’han aprovat
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i la Llei orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa, que modifica la primera. La
disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, en la redacció donada per
la Llei orgànica 8/2013, estableix que les administracions educatives fixaran anualment
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el calendari escolar el qual tendrà un mínim de 175 dies lectius per als ensenyaments
obligatoris i que, entre aquests dies, s’inclouran els de les avaluacions previstes en els
articles 20.3, 21, 29 i 36 bis de l’esmentada Llei orgànica. Arran de les eleccions
sindicals en l’àmbit de l’ensenyament públic celebrades el 4 de desembre de 2014,
s’elegiren nous representants dels treballadors.
Així mateix s’han incorporat noves patronals a la mesa de l’ensenyament privat
concertat i d’educació especial. Per tot això, amb la finalitat d’actualitzar la
composició del Consell assessor del calendari escolar, i per tal d’adaptar-ho a la
normativa actual, es fa necessari la modificació de l’Ordre de 28 d’abril de 2005. Així
sembla convenient deixar més oberta la composició del Ple del Consell assessor del
calendari escolar per evitar el canvi periòdic de l’Ordre si es produeixen canvis en els
sindicats representats a les diferents meses d’educació, de les patronals de
l’ensenyament concertat o de la pròpia estructura de la conselleria d’Educació i
Universitat.
2.4. Estructura del decret
El contingut del decret ve distribuït del mode següent:
. Article únic: Modificació l’ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 28 d’abril de
2005, per la qual es crea i regula el Consell assessor del calendari escolar.
Disposició final : Entrada en vigor.
3. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS GENERALS
1. Un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, integrador i exigent, depèn directament
de" la qualitat i quantitat del temps educatiu, que és central per a l´èxit acadèmic"i
per aconseguir que cada alumne desenvolupi al màxim les seves possibilitats,
especialment l´alumnat més vulnerable" . Un temps educatiu equilibrat depèn de
l´organització del calendari escolar com també d´altres factors: la distribució de la
jornada escolar o la possibilitat d´expandir el temps educatiu amb activitats
d´educació no formal dins els centres.
2. Una oferta educativa suficient i de qualitat implica un procés de transformació de la
xarxa educativa social, que s´ha d´ampliar tot integrant progressivament les opcions
d´educació formal i no formal, com han fet altres països, de manera que l´escola sigui
el nucli d´un projecte educatiu més ampli, eixamplant l´espectre d´actors (municipis,
entitats de temps lliure, culturals i esportives, famílies...)
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3.- S’ha de garantir per a tots els nivells educatius una oferta educativa formal i no
formal suficient, equilibrada i compensadora de desigualtats.
4. Això s’ aconseguirà mitjançant la creació de places escolars suficients, i la creació de
sistemes de col·laboració amb entitats d´educació no formal, atès que la
responsabilitat de l´educació no és només dels centres educatius.
5.- El Consell assessor del calendari escolar, ha de vetllar pel compliment d’aquestes
consideracions.
6.- Garantir que es compleixin les funcions que venen establertes a l’Ordre de 28 d’abril
de 2005 per la qual es crea i es regula el Consell assessor del calendari escolar.
4. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE L’ARTICULAT
Article únic:
Article 7.5 : Un representat de cada una de les patronals representades a la Mesa
d’Ensenyament Privat Concertat i d’Educació Especial.
S’ha de modificar la redacció d’aquest punt i ha de dir: “Un representant de cada una
de les patronals i cooperatives d’ensenyament representades a la Mesa d'Ensenyament
Privat Concertat i d'Educació Especial”
Substituir el punts 9 i 10 de l’article 7 per un nou redactat que digui: “Nomenar, com
a mínim un nombre de representants dels col·lectius de famílies igual al de
representants dels docents. La distribució dels representants entre les xarxes de pública
i concertada es farà proporcionalment i d’acord amb la representativitat provada de
les federacions i confederacions d’associacions de mares i pares d’alumnes”
Canviar la redacció del punt 11 de la proposta de modificació de l’Ordre de 28 d’abril
de 2005 per la qual es crea i es regula el Consell assessor del calendari escolar que diu
“El director del centre concertat amb més etapes i unitats concertades” i mantenir la
redacció del punt 14 de l’article 7 del text original de l’esmentada ordre que diu: “un
director de centre concertat”
(BOIB 03-05-05)
Afegir un punt 12 a l’article 7 que digui: ”Un representant de la Junta de personal
Docent”.
Modificar l’article 10 (BOIB 03-05-05) en quant a la composició de les comissions de
treball. Afegir a la redacció original:” un representant de les famílies i un representat de
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l’alumnat”
Es proposa la modificació de la redacció del penúltim paràgraf d’aquest article. On diu
“oïts els representants de les patronals integrants del Ple del Consell” ha de dir “a
proposta dels representants” de les patronals integrants del Ple del Consell”.
Afegir un nou article on es faci la “previsió de recursos econòmics i/o materials que
facilitin el funcionament adequat del Consell Assessor i la participació dels membres
representants de les quatre illes que integren la nostra comunitat autònoma”.
5. CONSIDERACIÓ FINAL
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 5/04/2016, aprova
aquest informe 05/2016 per unanimitat dels 20 consellers i conselleres presents en el
moment de la votació, la qual cosa faig constar als efectes del que estableix l’article 6
de la Llei de consell escolars de les Illes Balears.
Palma, 6 d’abril de 2016
La secretària

El president

Roser Amat Ortega

Pere Carrió Villalonga
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