4. Reunions dels òrgans
col·legiats

4.1. PLE. Síntesi de les reunions
Ple : dia 24 de gener de 2003
Lloc: Escola d’ Hoteleria.
Durada: Entre les 10 i les 20’30 hores
Assistents: 25 membres 59 %
Acta: A l’annex I.
Tema monogràfic:
I Jornada de debat “Immigració i Educació a les Illes Balears”
Els assistents segueixen els diferents actes programats al llarg de les
sessions de matí i capvespre.
La jornada genera un document que es presentarà al XIV Encontre de
Consells Escolars a celebrar el mes de maig a Salamanca.

Ple : dia 14 de febrer de 2003
Lloc: Col·legi CIDE. Palma.
Durada: Entre les 10 i les 13’05 hores
Assistents: 18 membres 43 % Excusen assistència 12 membres
Acta: A l’annex I.
Informes aprovats:
1/2003- Sobre Decret de currículum del CF de Grau Superior corresponent al títol de tècnic superior en administració de sistemes
Per unanimitat
Informe a l’annex II.
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2/2003- Sobre l’Ordre que estableix les bases que regulen les subvencions en matèria d’educació i cultura
Per unanimitat
Informe a l’annex II.
Documents aprovats:
Sobre “Immigració i educació a les Illes Balears” per presentar al XIV
Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, a celebrar a Salamanca
del 6 a 9 de maig.
Per unanimitat
Altres qüestions:
* Resultat de la sessió de la Permanent de 23 de gener sobre sorteig
de renovació de consellers del CEIB.

Ple : dia 11 d’abril de 2003
Lloc: Col·legi CIDE. Palma.
Durada: Entre les 10 i les 13’45 hores
Assistents: 23 membres 57 % Excusen assistència 3 membres
Acta a l’annex I.
Informes aprovats:
Memòria del CEIB corresponent a l’any 2002.
Per unanimitat
(Es va editar i es troba a la pàgina WEB del Consell Escolar)
3/2003- Informe sobre l’Avantprojecte de llei de formació de persones adultes.
Per unanimitat
L’informe incorpora les esmenes presentades que es voten en la seva
totalitat.
Vots a favor:
18
0
Vots en contra:
Abstencions:
3
Informe a l’annex II.
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4/2003- Proposta de planificació escolar de l’illa de Mallorca (Palma
exclosa) per al curs 2002-2003 a 2005-2006)
Es voten 4 esmenes, totes les quals s’incorporen a l’informe definitiu.
Vots a favor:
16
Vots en contra:
5
Abstencions:
1
Informe a l’annex II.
5/2003- Projecte de Decret pel qual es crea i es regula el registre de
centres docents a les Illes Balears.
Vots a favor:
16
Vots en contra:
0
Abstencions:
4
Informe a l’annex II.
Documents aprovats:
A proposta de l’STEI-i se vota una proposta de pronunciament del
CEIB contra la guerra.
19
Vots a favor:
Vots en contra:
0
Abstencions:
4
Altres qüestions:
Es retira l’Informe 6/2004 sobre Educació i familia, pendent d’acabar.

Ple : dia 16 de maig de 2003
Lloc: IES Juníper Serra. Palma.
Durada: Entre les 10 i les 13’45 hores
Assistents: 25 membres 64%
Acta a l’annex I.
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Informes aprovats:
6/2003- Sobre la proposta de planificació escolar d’Eivissa i
Formentera (curs 2002-2003 a 2005-2006).
Vots a favor:
21
Vots en contra:
0
Abstencions:
3
S’incorpora una proposta de l’STEI-i amb el següent resultat:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:
Informe a l’ annex II.

21
0
3

7/2003- Projecte de Decret pel qual s’estableix el currículum d’estudis superiors de disseny i es regula l’accés a aquests ensenyaments.
22
Vots a favor:
0
Vots en contra:
Abstencions:
2
Informe a l’annex II.
Documents aprovats:
Informe sobre “Familia i educació”.
Vots a favor:
22
Vots en contra:
0
Abstencions:
2
Es va editar dins les monografies que editen Gadeso i Lleonard
Muntaner.
Altres qüestions:
Es produeixen cessaments i nomenaments de consellers/eres.
Es renova la Comissió Permanent
S’informa sobre el XIV Encontre de Consells Escolars celebrat a
Salamanca (6-9 de maig de 2003)
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Ple: dia 12 de desembre de 2003
Lloc: Escola d’Hoteleria . Palma.
Durada: Entre les 10’36 i les 14’11 hores
Assistents: 38 membres 90 %
Acta a l’annex I, pàg…..
Qüestions:
• Acomiadament dels anteriors consellers
• Paraules de l’anterior president del CEIB, Sr. Bernat Sureda.
• Presa de possessió dels nous membres
• Salutació del nou President del CEIB. Sr. Joan Francesc Romero.
• Activitats inici curs escolar 2003-2004
• Renovació de la Comissió Permanent
• Es participarà en el tema “Formación Professional y Empleo:
Hacia un espacio común” que estudiaran els Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat, a celebrar a Madrid el mes de maig.
• Informació del Conseller d’Educació i Cultura, Sr. Francesc Fiol,
sobre el pressupost de la Conselleria.

Resum assistència ple del Consell Escolar 2003
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A assisteix, - no assisteix, S assisteix suplent.
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Percentatge d’assistències a les reunions
PLE 2003
(Nomenats)
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4.2. Permanent. Síntesi de les reunions
Permanent: dia 23 de gener de 2003
Lloc: Conselleria d’Educació i Cultura
Durada: Entre les 16’30 i les 18’30 hores
Assistents: 8 membres, 82 %
Acta a l’annex I.
Temes i propostes tractats
Pressupost aprovat pel 2003, per valor de 134.861 euros.
Esquema de la memòria del CEIB 2002
Llei d’educació de persones adultes, es demana informe preceptiu.
Sorteig per a la primera renovació del CEIB
Preparació de les jornades sobre Immigració i educació
No s’han presentat esmenes al currículum del CF de GS d’administració de sistemes informàtics.
Proposta d’Ordre sobre subvencions d’ Educació i Cultura.

Permanent: dia 13 de febrer de 2003
Lloc: Conselleria d’Educació i Cultura
Durada: Entre les 16’30 i les 19’05 hores
Assistents: 9 membres, 91 %
Acta a l’annex I.
Acords presos
Preparació dels diferents aspectes i aprovació de les propostes
següents per dur al Ple de 14 de febrer:
– Projecte de decret sobre el currículum del CF d’administració
de sistemes informàtics.
– Proposta d’Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores
de les subvencions en matèria d’educació i cultura.
– Document sobre “Immigració i Educació a les Illes Balears”.
– Proposta d’adhesió relatives a la condemna de la guerra a títol
individual, presentada a la Permanent per COAPA i l’STEI-i.
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Permanent: dia 7 de març de 2003
Lloc: Delegació territorial de la Conselleria d’Educació i Cultura a Menorca
Durada: Entre les 10’30 i les 14’30 hores
Assistents: 10 membres, 100 %
Convidats: Delegat Territorial de Menorca i Director de l’Escola d’Adults de
Maó.
Acta a l’annex I.
Temes i propostes tractats
Resultat del sorteig per a la renovació del CEIB.
Qüestionari sobre el funcionament i organització dels Consells
Escolars, a iniciativa del C.E. de Cantàbria.
Preparació de les jornades sobre “Immigració i Educació”.
Proposta d’Ordre sobre subvencions d’Educació i Cultura.
Informe del delegat territorial de Menorca, sobre la situació educativa de l’illa de Menorca.
Calendari de la preparació de l’Encontre de Consells Escolars a
Salamanca.
Precs i preguntes plantejats
Gabriel Caldentey demana que la Conselleria d’Educació informi
sobre el desplegament de la LOCE per part del MEC.

Permanent: dia 21 de Març de 2003
Lloc: Conselleria d’ Educació i Cultura
Durada: Entre les 10 i les 14 hores
Assistents: 8 membres, 82%
Convidat: Director General d’Administració Educativa
Acta a l’annex I.
Acords presos
S’aprova l’esborrany d’Informe de planificació escolar de la Part
Forana de Mallorca.
Preparatius del document “Familia i educació”.
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Temes i propostes tractats
Intervenció del director general d’Administració educativa sobre possibles inconstitucionalitats de la LOCE.

Permanent: dia 10 d’ abril de 2003
Lloc: Conselleria d’Educació i Cultura
Durada: A partir de les 16’30.
Assistents: 5 membres, 45 %
Acta a l’annex I.
Acords presos
S’elevarà a Ple la Memòria del CEIB de 2002.
Aportar al Ple els Informes: 3/2003 , 4/2003 i 5/2003.
Aportar el Ple el document “Familia i Educació”.
Aportar el Ple l’esborrany d’informe sobre mapa escolar d’Eivissa i
Formentera.
Enviar als membres del CEIB el projecte de decret pel qual s’estableix
el currículum dels estudis superiors de diseny i es regula l’accés a aquests
ensenyaments.
Redactar un text refós d’esmenes presentades per STEI-i i
Cooperatives de treball sobre el desenvolupament de la Llei de Qualitat.
Temes i propostes tractats
El President informa sobre la Trobada de Presidents de C.E. a
Valladolid, per preparar el XIV Encontre de Consells Autonòmics i de
l’Estat.
Precs i preguntes plantejats
STEI fa constar que la seva activitat col·laboradora en aportació d’esmenes
i propostes no es veu prou reflectida a les actes.

46

Reunions dels òrgans col·legiats

Permanent: dia 15 de maig de 2003
Lloc: Conselleria d’Educació i Cultura
Durada: Entre les 16’30 i les 18 hores
Assistents: 4 membres, 45 %
Convidats: Director General d’Administració Educativa i Director de
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu.
Acta a l’annex I.
Acords presos
Remetre al Ple la proposta d’Informe 6/2003 sobre Planificació escolar d’Eivissa i Formentera.
Remetre al Ple l’Informe 7/2003 sobre Projecte de Decret de currículum d’estudis superiors de Disseny.
Temes i propostes tractats
Informe del Director General d’Administració Educativa presentant
un document que resumeix el desenvolupament de la LOCE.

Permanent: dia 6 de juny de 2003
Lloc: CEPA Camp Rodó (Palma)
Durada: Entre les 10 i les 11’45 hores
Assistents: 9 membres, 91% Excusen asistencia 1 membres
Acta a l’annex I.
Acords presos
Constitució de la nova comissió permanent.
Elaboració de l’Informe de Decret de currículum del cicle formatiu de
grau mitjà corresponent al títol de tècnic en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.
Comanda a Esment d’una tirada de 1200 exemplars de la memoria
del CEIB 2002.
Temes tractats:
El President informa sobre les dificultats que impedeixen acabar l’elaboració de l’Informe sobre el sistema Educatiu, que es troba començat.
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Precs i preguntes plantejats
El Sr. Estarellas Valls demana informació sobre la convocatòria d’intercanvis amb l’estranger per al professorat, ja que el requisit de ser menor
de 45 anys el troba discriminatori.
Permanent extraordinària: dia 26 de novembre de 2003
Lloc: Conselleria d’Educació i Cultura
Durada: Entre les 16’37 i les 17’41 hores
Assistents: 7 membres, 89 % Excusa assistència 1 membre
Acta a l’annex I.
Acords presos
S’inicia una nova etapa del Consell Escolar, amb una acceptació per
part de la Permanent dels temes propossats per fer-hi feina.
La conveniència d’avançar la informació de pressupost prevista per 23
de
desembre.
S’acorda la convocatòria del Ple del CEIB.
Es decideix encarregar a la Comissió d’Ordenació i Innovació el tema
de la Formació Professional, que se tractarà a l’Encontre de Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat, aquest any.
Temes tractats:
El nou President Sr. Romero Valenzuela a més d’indicar les linies d’actuació que es proposen els òrgans unipersonals del CEIB, manifesta el propòsit de poder comptar amb oficina pròpia del Consell Escolar.
Precs i preguntes plantejats
El Sr. Melis Nebot s’interessa per la filosofia que pretén dur a terme
el renovat nou Consell Escolar.
Sra. Rigo Pons protesta, en nom de l’STEI-i, per no haver estat convidats a la presa de possessió del President i Vicepresident del Consell.
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Taula resum assistència a la PERMANENT
del Consell Escolar 2003

A assisteix, - no assisteix, S assisteix suplent.
Estarellas Valls entra per Cañellas Mut a 10/04/2003
Esteva Jofre de suplent passa a titular el 10/04/2003
Ferrer Gomila és baixa a 10/04/2003
Al Ple de 16 de maig:
Melis Nebot ocupa la plaça de March Serra i Martín Martínez passa a ser suplent.
Estarellas Valls ocupa la plaça de Cañellas Mut i Ramon Pérez de Rada el seu suplent.
BOIB 28/08
Sureda Garcia i Alzina Sans, President i Vicepresident, són substituïts pels Romero
Valenzuela i Martorell Trobat respectivament.
Segura Cortés i la suplent Noguera Nicolau són baixa.
Muñoz Salvà i el suplent Cañellas Mut son baixa.
El Secretari, Garcias Salvà és substituït per Salom Sancho.
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Percentatge d’assistències a les reunions
de la PERMANENT 2003
(Nomenats)
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4.3. Comissions específiques. Síntesí
de les reunions.
Comissió de Planificació, Construccions i Equipament:
dia 20 de març de 2003
Lloc: Conselleria d’Educació i Cultura
Durada: Entre les 10 i les 13’50 hores
Assistents: 4 membres, 33 %
Convidat: Cap de servei de Planificació de la Direcció General de
Planificació i Centres.
Acta a l’annex I.
Temes estudiats
El cap de servei de Planificació , Sr. Cañellas Roca informa de la proposta de planificació escolar de la part Forana de Mallorca.
La COAPA fa unes quantes propostes al respecte.

Comissió de Planificació, Construccions i Equipament:
dia 4 d’abril de 2003
Lloc: Ajuntament d’Eivissa
Durada: Entre les 10 i les 14’30 hores
Assistents: 10 membres, 67 %
Convidat: Cap de servei de Planificació.
Acta a l’annex I.
Acords presos
El cap de servei de Planificació, Sr. Cañellas Roca, informa en qualitat de redactor, de la proposta de planificació escolar d’Eivissa i Formentera.
Es debaten les propostes rebudes de STEI-i.
S’acorda, per unanimitat, la redacció de la proposta d’informe i la tramesa a tots els membres del CEIB.
Precs i preguntes plantejats
El Sr. Serra Planells planteja la necessitat d’un treball de camp sobre
educació i inserció professional, amb la possible col·laboració d’entitats
financeres o oficials.
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Comissió d’Ordenació i Innovació:
dia 13 de febrer de 2003
Lloc: Conselleria d’Educació i Cultura
Durada: Entre les 10 i les 12’30 hores
Assistents: 10 membres, 57 %
Acta a l’annex I.
Acords presos
S’analitza la proposta d’informe sobre l’avantprojecte de llei d’educació de persones adultes i s’ajorna la seva aprovació per a una propera reunió.
Durant l’any 2003, no es va reunir la Comissió de Finançament de
l’ensenyament i recursos humans del Consell Escolar.
Així mateix, a finals del mes de febrer es va reunir un “Grup de treball d’Immigració i Educació” que va elaborar un informe sobre “immigració i educació”, del qual actuà com a ponent el Sr. Sureda García, amb la
finalitat de presentar-lo al XIV Encontre de consells escolars autonòmics i de
l’Estat sobre educació i immigració.

Taula resum assistència a la comissió de
PLANIFICACIÓ CONSTRUCCIONS I
EQUIPAMENTS 2003

A assisteix, - no assisteix, S assisteix suplent
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Percentatge d’assistències a les reunions
de la comissió de
PLANIFICACIÓ CONSTRUCCIONS I
EQUIPAMENNTS 2003
(Nomenats)

Taula resum assistència a la comissió
d’ORDENACIÓ I INNOVACIÓ DEL SISTEMA
EDUCATIU 2003

A assisteix, - no assisteix, S assisteix suplent;
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Percentatge d’assistències a les reunions
de la comissió d’Ordenació i Innovació del
Sistema Educatiu 2003
(Nomenats)

NOTA: Els percentatges d’assistència a les reunions estan considerats, a partir del nombre de
consellers que en cada moment, havent pres possessió del seu càrrec, tenien dret a assistir a
la reunió. Per tant el nombre de “possible” assistents varia d’una reunió a l’altra, degut als
canvis que es produeixen.
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