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Dilluns 29 de gener de 2008 
amb presència d’una ample 
representació de la Comuni-
tat Educativa, entre els quals 
hi havia el president del 
CEIB, la Consellera 
d’Educació i Cultura, jun-
tament amb el president 
del Govern de les Illes Ba-
lears, presentà l’Institut 
per a la Convivència i 
l’Èxit Escolar, òrgan de ca-
ràcter consultiu i organitza-
tiu, que té com a objectius 
ajudar a prevenir  situacions 
de conflicte, cercar l’èxit es-
colar, la socialització i for-
mació complementària de 
l’alumnat, el coneixement, 
l’anàlisi, l’avaluació i la valo-
ració de la convivència en 
els centres escolars. 
L ’ I n s t i t u t  s ubs t i t ue i x 
l’observatori de la Convi-
vència Escolar creat en el 
2005 del qual manté les fun-
cions i atribucions inicials i 

afegeix una nova dimensió 
més pràctica i resolutiva, 
més propera als centres es-
colars i als professionals de 
l’ensenyament, segons ex-
p l i c à  l a  conse l l e r a 
d’Educació i Cultura. 

L’estudi de la situació i la 
formació d’un grup inicial 
de mediadors (entre 17 i 20) 
serà el primer pas cap a la 
generalització d’unitats de 
mediació en tots els centres 
educatius, públics i concer-
tats de Balears. 

La consellera, també anun-
cià un pla d’obertura dels 
centres escolars sostinguts 
amb fons públics en horari 
no lectiu, amb l’objectiu 
d’oferir activitats formatives, 
artístiques, esportives i lúdi-
ques dirigides a fomentar 
hàbits socials de participa-
ció entre els estudiants. 

Així mateix es contempla la 

creació d’una unitat de con-
vivència a Menorca, i a Eivis-
sa i Formentera. 

Desitjam a L’Institut per a la 
Convivència i l’Èxit escolar  

 

una bona tasca,  i suports i 
recursos abastament per te-
nir garantida la possibilitat 
de dur-la endavant. 

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 

  Full informatiu 
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“L’Institut per a la Convivèn-

cia i l’Èxit Escolar té com a 

objectius ajudar a prevenir  

situacions de conflicte, cercar 

l’èxit escolar, la socialització 

i formació complementària de 

l’alumnat, el coneixement, 

l’anàlisi, l’avaluació i la valo-

ració de la convivència en els 

centres escolars”. 

El president de les Illes Balears 

i la Consellera d’Educació i 

Cultura a l’acte de presentació 

de l’Institut per a la  Convivèn-

cia i l’Èxit escolar. 
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Del dia 1 al 3 de febrer, el president del CEIB va 
assistir al “I Congreso de Redes de Innovación 
‘Entretod@s’”, organitzat per “INNOVA, educa-
dores en red” i patrocinat pel Ministeri 
d’Educació i Ciència. 
 

La conferència sobre “El poder de las redes pa-
ra las reformas: problemas y posibilidades” de la 
professora Ann Lieberman marcà l’inici del con-
grés. 
  
Es desenvoluparen diferents taules de debat, on 
les diverses organitzacions  en “xarxa”, presents 
en el congrés, varen presentat les seves iniciati-
ves, experiències i projectes d’innovació educa-
tiva.  
 

Durant el congrés va funcionar una “fireta” 
d’”stands” amb presentació de materials 
(documentació, disquets cd, presentació “on 
line”) que donaven suport a les seves iniciatives 
d’innovació, fireta de la qual es pogué gaudir 
en els espais de temps entre els diferents actes. 
 

La conferència del professor David H. Hargrea-
ves, amb el títol “Rediseñar el sistema, una nue-
va via para la transformació educativa”, que va 
possibilitar l’intercanvi d’opinions sobre el futur  

de l’educació, va servir de cloenda del congrés. 
 

Destacar que a la posada en comú de les con-
clusions se varen aportar idees sobre el futur de 
INNOVA i sobre la continuïtat del congrés. Els 
responsables actuals recolliren les aportacions 
rebudes i manifestaren la intenció de publicar 
una proposta final en el portal INNOVA. 
 

Segons informació dels organitzadors, les 
“xarxes”/institucions assistents foren unes 80 i els 
inscrits en el congrés uns 250. La majoria de 
“xarxes” eren MRP’s, Centres de Professo-
rat i Recursos, Revistes o Biblio-
teques Escolars en xarxa, pro-
jectes en “xarxa” de les dife-
rents comunitats autònomes. 
Trobam a INNOVA el noms de 
tots els assistents, si bé podem 
destacar, entre altres, una 
àmplia representació de xar-
xes de Catalunya, València, 
Illes Canàries, Galícia i Madrid. 
 

Pel que fa referència a la nostra comunitat, co-
mentar que va assistir al congrés, Vicenç Rul�lan 
de l’Institut de la Convivència i l’Èxit escolar, 
com a observador, i que es va fer la presentació 
del projecte “en xarxa” APRENDIZAJE SIGNIFICA-
TIVO.COM, amb l’assistència del seu iniciador, 
Antoni Ballester, al qual volem felicitar per la se-
va contribució a la millora de l’educació .  

 

A l’avanç informatiu del desembre 2007 del BOMEC a l’apartat de consideracions,  podem llegir: 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre (BOE del 8), i en atenci-
ón a los méritos y circunstancias que concurren en cada una de ellas, 

Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la 
categoría que se expresa a las siguientes personas:I en el grup que es “ MENCIONA “, hi trobam a  
D. Juan Francisco Romero Valenzuela, qui, dins la seva extensa trajectòria professional va ocupar 
el càrrec de president del Consell Escolar de les Illes Balears del novembre de l’any 2003 al setembre 

I Congreso de Redes de Innovación ‘Entretod@s’ 

A DESTACAR 

Han arribat a la secretaria del Consell Escolar la petició, per via ordinària, de la consellera d’Educació i Cultura per-
què s‘emetin informes sobre els següents esborranys legislatius:  

Els primer va ser tramès als consellers i conselleres, el 14 de desembre, i s’obrí el termini de presentació 
d’aportacions que finalitzà el 8 de gener, a les 14 hores. A la reunió de la Comissió Permanent de 14 de gener es 
va designar per elaborar l’informe la Comissió Específica de Planificació, Construccions i Equipament i la Sra. Aina 
Boyero com a ponent. 

El segon va ser tramès als consellers i conselleres, el 25 de gener, i s’obrí el termini de presentació 
d’aportacions que finalitzarà l’11 de febrer, a les 10,30 hores. A la Comissió Permanent de 5 de febrer s’ha esco-
llit per elaborar l’informe el Sr. Miquel Oliver, com a ponent, i la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del 

INFORMES EN PROCÉS DE TRAMITACIÓ 

..es recolliren les 
aportacions re-
budes amb la 
intenció de pu-
blicar una pro-
posta final en el 
portal INNOVA. 

- Decret pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons pú-
blics de la Comunitats Autònoma de les Illes Balears 

- Decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears. 
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* CAIB 

- Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els as-
pectes generals de l'organització dels ensenyaments d'idiomes 
de règim especial a les Illes Balears  
- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 14 de gener 
de 2008, per la qual es dicten normes sobre establiment, modi-
ficació i pròrroga dels concerts educatius per al curs acadèmic 
2008-2009 (BOIB, 24.01.08 – núm 12) 

- Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressuposts generals de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008. 
(BOIB, 29.12.07 –núm 196) 
 

ESTAT ESPANYOL I ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES:  

* AVALUACIÓ 

- Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del 
aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligato-
ria (Principat d’Asturies BOPA, 13.12.07 - núm 288) 

.- Orden EDU/56/2007, de 28 de noviembre, por la que se es-
tablecen las condiciones para la evaluación, promoción y titula-
ción en Educación Secundaria Obligatoria en al Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (BOC 07.12.07 – núm 237) 

- Orden Edu/1951/2007, de 29 de noviembre, por la que se 
regula la evaluación en la educación primaria en Castilla y 
León. (07.12.07 – núm 237) 

- Orden Edu/1952/2007, de 29 de noviembre, por la que se 
regula la evaluación en educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad de Castilla y León. (07.12.07 – núm 237) 

- Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de Edu-
cación, Ciencia e Investigación, por la que se regula la evalua-
ción en Educación Secundaria Obligatoria. (Múrcia BORM, 
21.12.07 – 293) 

- Orden de 10 de diciembre de 2007, de la Consejería de Edu-
cación, Ciencia e Investigación, por la que se regula la Evalua-
ción en Educación Primaria. (BORM, 24.12.07 – núm 295) 

- ORDEN FORAL 216/2007, de 18 de diciembre, del Conseje-
ro de Educación, por la que se regula la evaluación y promoci-
ón del alumnado que cursa la Educación Primaria. (Navarra 
BON, 23.01.08 – núm 10) 

- ORDEN FORAL 217/2007, de 18 de diciembre, del Conseje-
ro de Educación, por la que se regula la evaluación, promoción 
y titulación del alumnado que cursa la Educación Secundaria 
Obligatoria. (BON, 25.01.08 – núm 11) 

- ORDE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Edu-
cació, sobre avaluació en educació primària. (València BOCV, 
19.12.07 – núm 5663) 

- ORDE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Edu-
cació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria. 
(BOCV, 21.12.07 – núm 5665) 
 

* CURRÍCULUM DE L’EDUCACIÓ INFANTIL 

- Educación infantil. Currículo.- Orden ECI/3960/2007, de 19 
de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la 
ordenación de la educación infantil. (BOE, 05.01.08 – núm 5) 

- Educación infantil. Currículo.- Orden ECI/3960/2007, de 19 
de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la 
ordenación de la educación infantil. (BOE, 05.01.08 – núm 5) 

- DECRETO 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se esta-
blece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en 
la Comunidad de Castilla y León ( DOCL, 02.01.08 – núm 1) 

- Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
Currículo de Educación Infantil para la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. (18.01.08 – núm 12) 
 

* CONVIVÈNCIA ESCOLAR 

- Decreto 3/08, de 08-01-2008, consejo de gobierno de la con-
vivencia escolar en Castilla-La Mancha. (DOCM, 11.01.08 – 
núm 9) 

- Orden Edu/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se 
establecen medidas y actuaciones para la promoción y mejora 
de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León. 
(DOCL, 03.12.07 – 234) 

- DECRET 2/2008, d'11 de gener, del Consell, pel qual es mo-
difica el Decret 233/2004, de 22 d'octubre, pel qual es va crear 
l'Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de la 
Comunitat Valenciana, adaptant-lo a la nova estructura del 
Consell. (DOCV, 15.01.08 – núm 5680) 
 

* ALTRES TEMES 

- Presupuestos Generales del Estado.- Ley 51/2007, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2008. (BOE, 27.12.07 – núm 310) 

- Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la 
organización de la orientación y la acción tutorial en los cen-
tros públicos que imparten las enseñanzas de Educación In-
fantil y Primaria. (BOJA, 17.12.07 – núm 246) 

- Orden de 30 de octubre de 2007, por la que se dispone la 
aplicación del complemento de equiparación de licenciados 
para el año 2007, del personal docente de la enseñanza priva-
da concertada en el ámbito del V Convenio Colectivo de Em-
presas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente 
con Fondos Públicos. (BOJA, 17.12.07 – núm 246) 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalu-
cía. 

- Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el 
Conocimiento. (BOJA, 26.12.07 – núm 252) 

-  RESOLUCION de 2 de enero de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Administración Educativa, por la que se determina la 
relación media de alumnos/profesor por unidad escolar, a que 
hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Bási-
cas sobre Conciertos Educativos, para los Centros Concerta-
dos de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 
2008/2009. (BOA, 14.01.08 – núm 5) 

- Orden ECI/3869/2007, de 12 de diciembre, por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears, se integran en los Cuerpos 
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plás-
ticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tie-
nen reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos 
Cuerpos. (BOE, 20.12.07 – núm 312) 

- Nombramientos.- Orden ECI/3877/2007, de 10 de diciembre, 
por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultu-
ra de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñan-
za Secundaria. (BOE, 31.12.07 - núm 313) 

- Nombramientos.- Orden ECI/3918/2007, de 10 de diciembre, 
por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultu-
ra de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nom-
bran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y de Ma-
estros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 6 de marzo de 2006. (BOE, 
03.01.08 – núm 3) 

- Educación, decreto 7/08, de 22-01-2008, consejo de gobierno 
por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento del 
Consejo Escolar de Castilla- La Mancha. (DOCM, 25.01.08 – 
núm 19) 

- ORDEN de 4 de diciembre de 2007, del Consejero de Educa-
ción, Universidades e Investigación, por la que se convocan 
subvenciones para los Centros Docentes concertados de en-
señanza no universitaria, para la ejecución de programas para 
la promoción de la interculturalidad y de refuerzo lingüístico del 
alumnado de reciente incorporación en Educación Primaria y 
Secundaria durante el curso 2007-2008 (País Basc BOPV, 

RECULL DE NORMATIVA (5 de desembre de 2007 a 29 de gener de 2008) 
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• Memoria 2006 del Consejo Escolar de Aragón 

 

• Enseñando Física y Química con ideas quijotescas 

        MEC / CIDE  

 

• Lectoescritura para todos 

        MEC / CIDE 

 

• Memoria de actividades del Consejo Escolar de la región 
de Murcia (2006) 

 

• Revista de Educación de Castilla-La Mancha (nº 5) 

     Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La   
 Mancha 

PUBLICACIONS REBUDES. GENER 2008 

Llibres 

Revistes i Publicacions 

 
• Publicació Rosa Sensat.  Novembre 2007. L’escola en un mirall. Su-

plement: Cucs fent feina. 

 

• Cuadernos de Pedagogía. Planes educativos de entorno. 

 

• Publicació Rosa Sensat. Desembre 2007. Qui educa a les escoles 
avui 

 

• ESCUELA (periódico profesional de educación) 

 6 desembre 2007 - 20 desembre 2007 - 10 gener 2008 - 17 gener 2008 


