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INFORME NÚM. 05/2020 sobre la proposta de modificació del Projecte de 

decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com 

I'estructura, I'organització i el funcionament de I'lnstitut d'Ensenyaments a 

Distància de les Illes Balears(IEDIB), a partir de les al·legacions i propostes 

realitzades pel CEIB a l’informe 2/2020.  

 

1. FETS 

 

La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes 

Balears, l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 

xx de xxx de 2020, sobre la proposta de modificació del Projecte de decret pel qual 

es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com I'estructura, 

I'organització i el funcionament de I'lnstitut d'Ensenyaments a Distància de les 

Illes Balears(IEDIB), a partir de les al·legacions i propostes realitzades pel CEIB a 

l’informe 2/2020. (INFORME 5/2020). 

 

El 9 de desembre de 2020, la secretària del CEIB va remetre l’esborrany de decret 

als consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud 

d’aportacions fins al dia23 de desembre, d’acord amb l’article 38.2 del Reglament 

del CEIB. 

 

En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 15/12/2020 es va 

acordar que la comissió específica que hauria d’estudiar la modificaciódel 

projecte de decret fos la d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu. També es 

va acordar nomenar ponent el conseller Sr. Pere Carrió Villalonga. Per altra part, 

el president va recordar que l’informe 2/2020 el CEIB tramès a la conselleria, va 

proposar que s’eliminassin de la composició del Consell Escolar de l’IEDIB, els 

representants de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, i de la 

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, i 

que allò que proposa la modificació del projecte de Decret és acceptar la 

proposta del CEIB i introduir un nou article on es regula la creació del Consell 

Rector. Afegeix que per part de la Conselleria han considerat adient que el CEIB 

informàs aquesta proposta de modificació. Assabenta que, de moment, només hi 

ha una aportació que és del representant de la Conselleria d’Educació i es tracta 

d’una rectificació tècnica de la mateixa proposta de modificació de l’esmentada 

norma. Per això proposa que si no hi ha més aportacions, no vagi a una comissió 

específica sinó directament a la CP. 
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Dins el període establert varen presentar aportacions i esmenes al projecte de 

decret els consellers i conselleres en representació de: CEUR i UOB. L’aportació de 

CEUR ja s’ha dit que pot esser considerada tècnica o formal i la d’UOB és una 

manifestació de suport a la proposta de modificació. 

 

Per tot això, la Comissió Permanent de dia 11 de gener de 2021 ha debatut i 

aprovat aquesta proposta d’informe 5/2020 i s’eleva al Ple.  

 

El dia12 de febrer de 2021 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 23 de febrer de 2021.  

 

Dins el termini de presentació d’esmenes no se’n presentaren. 

 

2. CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ SOL·LICITADA DEL  DECRET 

 

El Consell Escolar de les Illes Balears, en el seu Informe de 21 dejuliol de 2020 en 

relació al Projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància 

semipresencials així corn I'estructura, I'organitzacio i el funcionament de I'lnstitut 

d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB, va realitzar entre d'altres la 

següent al·legació/proposta: 

Suprimir les lletres d) i e) de I'article 18, referides a la composició del Consell 

escolar de l'IEDIB. Consideren que el Consell Escolar es I'òrgan que representa i 

materialitza I‘autonomia organitzativa i pedagògica, i màximòrgan de govern del 

centre. Corn a tal esta integratper la comunitat educativa del centre. És insòlit i 

està totalment fora de lloc que hi participin representants de dues direccions 

generals de la Conselleria d’Educació. Ni els CEIP, ni els IES ni I'EOI compten 

amb representats de la conselleria en els seus consells escolars. 

Una vegada analitzada aquesta al·legació, des de la Direcció General de 

Planificació, Ordenaciói Centres s'ha considerat fer constar el següent: 

 

“L'lEDIB en aquests moments es troba en una fase de creixement, la qual es veurà 

limitada per les disponibilitat de recursos, espais, personal, etc. i necessitarà del 

suport institucional per tal d'afrontar de manera eficaç la gestió del centre. En 

altres comunitats, com a Catalunya (Decret 57/2020 de creació de I'lnstitut 

Obert de Catalunya (IOC) han introduït òrgans distints al Consell Escolar que 
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s'encarreguen del seguiment i la tutela en la gestió del centre, i que poden 

proposar mesures per a la gestióeficaç del recursos disponibles en cada moment. 

 

D'acord amb I'exposat, seguint com a model l’òrgan previst en el Decret de 

creació de l'IOC (Institut Obert de Catalunya), i per tal de donar cabuda a 

aquesta del Consell Escolar de les Illes Balears, s'ha acceptat parcialment la 

proposta del CEIB en el sentit següent: S'eliminen de la composició del Consell 

Escolar els representats de la Direcció General de Planificació, Ordenació i 

Centres, i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments 

Artístics Superiors, tal com indica la proposta.S'introdueix un nou article on es 

regula la creació d'un òrgan de tutela i seguiment on hi són presents els membres 

de les direccions generals indicades, així com I'lnspector i el Director de I’EDIB.Es 

procedeix a la corresponent adequació de la numeració dels altres articles una 

vegada introduït el nou article: 

 

Redacció d'un nou article 5. 

 

Article 5. El Consell Rector. 

1. Es crea un Consell Rector per exercir les funcions de tutela i seguiment de la 

gestió de l'IEDIB, així corn de proposta d'actuacions de millora per a la gestió 

eficaç dels recursos. 

 

2. Està adscrit a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i està format pel 

Director de l'IEDIB, I'lnspector de l'IEDIB, el Director General de Planificació, 

Ordenació i Centres, o la persona en qui delegui i el Director General de 

FormacióProfessional i Ensenyaments Artístics Superiors, o la persona en qui 

delegui. Està presidida pel titular de la Direcció General de Planificació, 

Ordenació i Centres, i es reunirà sempre que es consideri necessari i ho demani 

algun dels seus membres. 

 

3. S'estableixen com a funcions principals les de tutela de la gestióeconòmica i 

pressupostària del centre, la dotació dels recursos humans i materials necessaris, 

la formació adequada del personal i d’adequació del projecte educatiu a la 

finalitat de I’EDIB. 

 

Atès que es tracta d'una modificació important, per a la creació d'aquest nou 

òrgan, s'ha considerat oportú remetre aquesta modificació al CEIB pertal que 

s'informi sobre la mateixa. 

 

3. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS GENERALS 

 

Demanam que en el nou text es respectin  les funcions i competències del consell 

escolar de l’IEDIB i que no es produeixi cap solapament de competències. 
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4. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE L’ARTICULAT 

 

Proposam eliminar a l’apartat 3 de l’article 5: “la formació adequada del 
personal” 
 

Breu motivació: 

 

La competència de la formació del professorat correspon a la Direcció General de 

Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa d’acord amb el que s’estableix 

a l’article 2 apartat 6 d del Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les 

Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual 

s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

Atorgar a un Consell Rector una funció que la presidenta ha decretat que 

correspon a una direcció general concreta i diferent de les que formen part 

d’aquest consell rector és jurídicament incorrecte. 

 

5. CONSIDERACIÓ FINAL  

 

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 3 de març de 

2021, aquest informe 05/2020 va ser aprovat per assentiment dels 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 consells escolars de les Illes Balears. 

 

Palma, 4 de març de 2021 

 

La secretària      El president 

 

 

 

Margalida Salom Torrens    Pere Carrió Villalonga 


