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El sistema educatiu de les Illes Balears 
 

S’entén per sistema educatiu el conjunt d’elements que configuren el model d’educació 
d’un país o territori concret. L’actual sistema educatiu espanyol neix de la Constitució 
de 1978 i de les lleis educatives que l’han desenvolupat. En l’actualitat dues són les 
lleis que el regulen: 

- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.1  
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

 
En aquesta darrera llei l'ensenyament queda articulat de la manera següent: 
o General: infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional 

de grau mitjà. 
o Especial: educació permanent d'adults. 
o Ensenyaments especials: idiomes, artístics i esportius. 
o Superior: ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, 

ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, i 
ensenyaments esportius de grau superior. 

 
Conseqüència de l’aplicació de la Constitució espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears és el fet que, de l'1 de gener de 1998 ençà, la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears gaudeix de competències en matèria educativa. 
 
El Govern de les Illes Balears, per Decret legislatiu 112/2001 de 7 de setembre, va 
crear el Consell Escolar de les Illes Balears, organisme superior de consulta i de 
participació dels sectors afectats per a la programació general de l’ensenyament no 
universitari de les Illes Balears. L’article 8 d’aquest decret legislatiu determina que el 
Consell Escolar de les Illes Balears, amb caràcter anual, ha d’aprovar per majoria 
absoluta i fer públic un informe sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears. 
Cal fer esment que en aquests darrers anys s’han publicat diferents dades sobre els 
components del sistema educatiu de les Illes Balears (escolarització, resultats 
escolars, abandonament escolar...), unes directament per la Conselleria d’Educació i 
Cultura i unes altres per altres institucions públiques o privades, però mai no s’havien 
reunit en un mateix document les dades completes del sistema educatiu de les Illes 
Balears. 
 
Per primera vegada, per tant, el Consell Escolar de les Illes Balears reuneix les dades 
del sistema educatiu de la nostra comunitat autònoma, corresponents al curs 2006/07, 
en un mateix informe que possibilita una anàlisi més interrelacionada de les dades, 
perquè els elements que configuren el sistema educatiu que s’han reunit aquí no 
actuen per separat, sinó que uns són causa o conseqüència dels altres.  
 
L’informe s’ha estructurat en quatre apartats que constitueixen l’eix sobre el qual gira 
tot l’ensenyament: context, alumnat, centres i professorat. D’aquesta visió global se’n 
deriven les aportacions, valoracions, conclusions i propostes que s’extreuen del 
conjunt de la informació aportada. 
 

                                                 
1 Aquesta llei ha estat modificada per la LO 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
 


