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Aquest és el segon Informe del sistema educatiu de les Illes Balears del curs 2007/08 
que fa públic el Consell Escolar de les Illes Balears, d’acord amb allò disposat en 
el Decret legislatiu 112/2001 de 7 de setembre, que va crear el Consell Escolar de 
les Illes Balears, organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats 
per a la programació general de l’ensenyament no universitari de les nostres illes.

L’Informe 2007/08 fou elaborat de febrer a novembre de 2009 per la Comissió 
Permanent, amb la col·laboració tècnica de l’equip de Secretaria, que després l’elevà 
al Ple que l’aprovà el 29 de gener de 2010. 

L’Informe torna a estar estructurat en quatre apartats principals, un de dades 
generals, centrat especialment en la demografia i l’economia, i els altres tres 
dedicats a alumnat, centres i professorat i PAS, que són els eixos fonamentals 
de l’ensenyament. De l’anàlisi dels quatre apartats se’n deriven, com a l’anterior 
informe, conclusions i propostes. 

Les novetats més significatives que presenta el present Informe són:

•	La incorporació d’un nou capítol, el 0. Panoràmica del sistema educatiu de 
les Illes Balears, que fa un recorregut pel marc legal, esmentant les principals 
mesures iniciades el curs 2007/08.

•	Al capítol 2. Alumnat, han estat incloses informacions de l’alumnat dels centres 
de titularitat municipal del primer cicle d’educació infantil. Aquest mateix 
capítol inclou, així mateix, més informació que relativa als programes de garantia 
social i als d’intervenció socioeducativa.

•	El capítol 3. Centres, ha incorporat informació més exhaustiva dels programes 
internacionals i informació dels centres adherits al programa mediambiental. 

•	Finalment, el capítol 4. Professorat i PAS, inclou informació del professorat de 
centres de titularitat municipal, que és presentada de manera diferenciada per les 
seves característiques especials.

Com a l’Informe 2006/07, inclou l’anàlisi d’alguns dels temes més importants en 
referència als objectius 2010 de la Unió Europea, així com el llistat de mesures 
urgents per a la millora del sistema educatiu. 

Vull agrair, per acabar, a tots els organismes i institucions que ens han facilitat 
la imprescindible informació per a la realització d’aquest Informe, i a totes les 
persones i entitats que han participat o col·laborat en la seva elaboració.

Pere J.Carrió Villalonga
President




