
9. Miscel·lània 2003



24 gener de 2003

Jornada de Debat sobre Immigració 

Duita a terme a la sala d’actes de l’Escola d’Hoteleria de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, al campus de la UIB. Hi participen com a
ponents: 

• Joana Lluïsa Mascaró, cap del Servei d’Ordenació
• Nanda Ramon, representant de la Direcció General de Política

Lingüística
• Margalida Gomila, directora de l’IES Bendinat
• Samira El Kamiri, mediadora cultural de l’Ajuntament de Felanitx
• Catalina Bover, directora general d’Ordenació i Innovació
• Jordi Vallespir, professor de la UIB.
• Isidor Marí, director dels Estudis d’Humanitats de la Universitat

Oberta de  Catalunya.
• Maria de les Neus Santaner, representant del professorat.
• Fernando Martín, representant dels pares i mares
• Margalida Moyà, representant dels centres concertats.
• Maria de Gràcia Muñoz, representant dels ajuntaments.

87



Joana Lluïsa Mascaró i Nanda Ramón varen parlar de les mesures
empreses per l’Administració sobre el tema “El tractament de la immigra-
ció en el sistema educatiu, plans d’actuació i mesures que s’han adoptat”.

Margalida Gomila va parlar sobre “Pla d’acolliment i tractament lin-
güístic i cultural de l’IES de Bendinat”.

Samira El Kamini va tractar sobre la tasca que duu a terme aquest
col·lectiu a Felanitx.

El capvespre va haver-hi una taula rodona amb representants dels
diversos àmbits educatius i professorat, pares i mares, centres concertats i
administració educativa.

Va tancar la jornada Isidor Marí, amb una brillant conferència sobre
“Educació, Interculturalitat i ciutadania democràtica”.
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Febrer de 2003

Valoració del Consell Escolar, segons el President Bernat Sureda

Prop a complir-se dos anys de constitució del Consell Escolar de les
Illes Balears, el President Sr. Bernat Sureda, feia aquesta valoració de la feina
feta fins al moment:

Crec que s’han aconseguit els objectius previstos. El Consell Escolar
de les Illes Balears va aprovar el seu reglament, en el termini de temps que
establia la Llei de creació. Son unes normes que han permès funcionar de
forma satisfactòria, debatre els temes i arribar a consensos amplis. A part de
les normes, hem generat un estil de funcionament que ens permeten estu-
diar els temes amb rigor, amb la participació de tots els membres del con-
sell, sense, per altra banda, endarrerir massa l’activitat de l’Administració.
En aquest poc mes d’un any i mig hem elaborat i aprovat uns setze infor-
mes a petició de la Conselleria, hem fet dos pronunciaments sobre el
Projecte de llei de la ministra Pilar del Castillo, hem aprovat la memòria
d’activitats del primer any, hem participat en dues trobades dels consells
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escolars autonòmics i de l’Estat i hem fet reunions i trobades a totes les illes.
El mes de gener està prevista la realització d’una jornada sobre el tema d’e-
ducació i immigració per preparar el document, que sobre el mateix tema,
hem de presentar en la propera trobada de consells escolars autonòmic i de
l’Estat. Estam treballant per presentar un informe sobre el paper educatiu
de les famílies i preparam el primer informe sobre el nostre sistema educa-
tiu que s’ha d’aprovar i fer públic abans del mes de juny. En aquest poc
temps que duia des de la constitució, el Consell Escolar ha debatut i infor-
mat sobre temes tan importants com els dels currículums dels diversos
nivells educatius, l’organització dels centres, els mapes escolars i la distribu-
ció dels recursos educatius en el territori, l’admissió d’alumnes als centres
escolars, l’educació de 0 a 3 anys, l’organització de l’atenció a la diversitat,
la funció dels educadors, l’organització dels consells escolars insulars i
municipals, l’autonomia econòmica dels centres escolars, etc. Amb els seus
documents, el Consell Escolar va marcant directrius, que tenen un elevat
grau de consens i que poden servir per configurar un projecte educatiu
propi per a la nostra comunitat. Estic molt satisfet de la feina que s’ha fet i
que s’ha pogut fer gràcies a l’alt nivell de participació de molts de membres
del Consell Escolar i a una intensa dedicació de les persones que treballen
a la secretaria del Consell”

(“Quaderns d’educació, febrer 2003, pàg.10-11”)
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4 i 5 febrer de 2003

Seminari sobre Immigració i Educació

El conseller Sr. Jaume Canyelles Mut, va assistir en representació del
president al seminari monogràfic sobre “Inmigración y Educación. La
intervención de la comunidad educativa” organitzat a Madrid pel Consell
Escolar de l’Estat, com a preparació dels “XIV Encuentros de los Consejos
Escolares Autonómicos i del Estado”.

En aquesta reunió es va arribar a unes conclussions sobre l’atenció
educativa a l’alumnat estranger, que incloïa la següent estadística entre d’al-
tres:
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Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Curso 2002-2003. Consejo Escolar
del Estado, pàg. 337-339.



14 de febrer de 2003

Es publica el document
“Immigració i educació a les Illes
Balears” que recull l’aportació feta pel
Consell Escolar de les Illes Balears,1

amb fotografia de portada de Jaume
Gual, presentació del President del
CEIB Bernat Sureda i un text que
fonamentalment inclou tres parts: El
fenomen migratori a les Illes Balears,
El tractament de la immigració en el
sistema educatiu de les Illes Balears i
Propostes del CEIB sobre la immigra-
ció i l’educació.

A favor de la Pau

Mitjancant una nota informativa el Consell Escolar, expressa que
membres del Ple a títol personal han aprovat un document en contra de la
guerra contra Irak i a favor de la pau i de la cultura i la pedagogia de la no
violència.

15 febrer de 2003

De model multicultural a intercultural

Després del Ple de dia 14 de febrer el President del C. Escolar, Bernat
Sureda destacava als mitjans de comunicació la necessitat de passar d’un
model multicultural a un altre intercultural.
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7 març de 2003

La Permanent es reuneix a Menorca

La Comissió Permanent del Consell Escolar de les Illes Balears es va
reunir a la seu de la Delegació Territorial de Menorca de la Conselleria
d’Educació i Cultura. 

5 d’abril de 2003

Comissió del CEIB es reuneix a Eivissa

Els mitjans de comunicació eivissencs es fan eco de la reunió de feina que ha
tingut la Comissió de Planificació del CEIB a l’illa d’Eivissa (Vila), així com
de la proposta que eleven sobre la necessitat de construir 8 col·legis i 4 ins-
tituts com a accions que es consideren prioritàries, per a atendre la deman-
da d’escolarització de l’illa d’Eivissa. 
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7 i 8 abril de 2003

Preparació dels XIV Encontres de Consells Escolars

Reunió dels Presidents del Consells
Escolars Autonòmics i de l’Estat a Valladolid en
Jornada preparatòria dels XIV Encontres de
Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat que
han de tenir lloc properament a Castella-Lleó.

Assisteix el President del CEIB Sr. Sureda
García i el Programa que es preveu, dins l’àmbit
d’Experiències, s’inclou el tema “La mediación
cultural. La experiencia de los Ayuntamientos”
a les Illes Balears.
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Portada memòria 2002-2003
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11 d’abril de 2003

Desacord amb la LOCE

El plenari del Consell Escolar de les Illes Ba-
lears, després de la informació que ha rebut per part de
la Conselleria d’Educació i Cultura a través de la
comissió permanent, ha pres els acords següents:

Reiterar el desacord amb la Llei orgànica de la
qualitat de l’educació, ja manifestat en altres ocasions. 

Manifestar la discrepància del Consell Escolar
de les Illes Balears pel menyspreu a la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, que es desprèn d’un projec-
te de decret que redueix hores a l’ensenyament d’a-
questa llengua i fa pràcticament impossible l’equipara-
ció horària entre les dues llengües oficials, en contra de
la Llei de normalització lingüística i de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, una vegada coneguts
els esborranys de decrets que despleguen aquesta Llei i
la manca de talant negociador per part del Ministeri
d’Educación, Cultura i Esport.

Sol·licitar al Conseller d’Educació i Cultura de
les Illes Balears que manifesti a la ministra d’Educació,
Cultura i Esport del Govern espanyol l’oposició del
Consell Escolar de les Illes Balears a la llei i als projec-
tes de desplegament que s’han donat a conèixer i la
nostra demanda de modificació d’aquestes normes.
Donar suport al recurs d’inconstitucionalitat a la Llei
orgànica de la qualitat de l’educació, que ha presentat
el Govern de les Illes Balears.
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La premsa de
Palma se’n fa

eco a finals 
d’aquest mes.



15 d’abril de 2003

Freire i el Consell Escolar

El President del Consell Escolar Bernat Sureda va presentar a Palma
la conferència sobre el tema “Presencia de Freire. Ética, pedagogia y polí-
tica” a càrrec d’Ana María de Freire, professora i doctora en Educació per la
Pontificia Universitat Catòlica de Sao Paulo.

6 a 9 maig de 2003

XIV Encontres de Consells Escolars a Salamanca

Reunió de representants dels Consells Escolars Autonòmics i de
l’Estat a Salamanca, als XIV Encontres de Consells Escolars Consells
Escolars Autonòmics i de l’Estat, sobre el tema d’immigració. En represen-
tació del CEIB, hi assistiren el president Sr. Bernat Sureda, el vicepresident,
Sr. Amador Alzina i els consellers Gabriel Caldentey, Jaume Català, Pere
Segura. Com a ponents de les experiències presentades: Margarida Gomila i
Coloma Ferrer.
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Dia 9 de maig Bernat Sureda García va moderar
la taula rodona sobre “Experiencias en el ámbi-
to de la localidad” dins el “Panel de experien-
cias de las Comunidades Autónomas”
Dins aquest àmbit de presentació d’experiències
es va presentar una de la nostra comunitat autò-
noma titulada “La mediación cultural. La
experiencia de los Ayuntamientos”

La participació de les Illes Balears va que-
dar arrodonida mitjançant el donar compte del
Projecte “Conèixer” que implica set centres que

ofereixen activitats lúdiques i culturals que es realitzen els horabaixes; i el
Projecte “Vivim Plegats”que desenvolupen un programa d’interculturalitat,
d’educació en els drets humans i educació per a la pau.

16 de maig de 2003

En el Ple celebrat al CIDE (Palma) es va aprovar l’informe sobre
“Família i educació” que després s’editaria dins les monografies que editen
Gadeso-Lleonard Muntaner.
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D’esquerra a dreta: Pere Segura (Conseller), Bernat Sureda (President), Amador Alzina
(Vicepresident) i Jaume March (Conseller).



Juny de 2003

Memòria de l’any 2002

S’edita la “Memòria” del Consell Escolar de les
Illes Balears, corresponent a l’any 2002 i es
remet a les institucions i centres educatius de les
Illes Balears2

17 a 19 juny de 2003

III Congrés Internacional de FP

Assistència del Sr. Amador Alzina, vicepresident del Consell Escolar
de les Illes Balears al “III Congreso Internacional de
Formación Profesional” que es va celebrar del 17 al 19
de juny a Donostia. 

Entre les intervencions en el Congrés anotam: el Projecte “Irizar” en
el País Basc, les “NTIC en la Formación Profesional del País Basc” i
“ISO/IWA2. 150 9000 per al sector educatiu” i respecte les estrangeres,
contaren amb la presència de ponents d’Alemanya, França, Finlàndia, Regne
Unit i Estats Units”.3

Setembre - octubre de 2003

Dependències del Consell Escolar

A una dependència de reduïdes dimensions situada a la 4ª planta de
l’edifici de la Conselleria del carrer Capità Salom, que és a la vegada oficina,
arxiu i despatx comú, sense haver-hi ni lloc ni cadires per poder seure el
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President, el Secretari i l´únic funcionari que ens ha estat assignat (Francesc

Antich Adrover, ATD) iniciam amb més il·lusió que mitjans la renovació del

Consell Escolar, ben convençuts que els nostres antecessors han fet “mira-

cles” en quan a les activitats realitzades el 2002 i gran part del 2003, amb

tants pocs mitjans per treballar.

La situació és tan “kafkiana” que quan hem de debatre les accions a

realitzar, el lloc on reunir-nos en torn d’una taula és la d’un cafè pròxim a

l’oficina, la que ens permet intercanviar idees.

3 octubre de 2003

Preparació del XV Encontres de Consells

Trobada de Presidents i Secretaris dels Consells Escolars Autonòmics i de

l’Estat, convocada pel Consell Escolar de la Comunitat de Madrid, com a

preparació del XV Encontre sobre Formació Professional que tenia que orga-

nitzar en el mes de maig el Consell Escolar de la comunitat de Madrid.
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Octubre de 2003

Full informatiu als Consellers/eres

El fet que els consellers del Ple, que no pertanyen a la Comissió Permanent,

es trobassim durant setmanes –entre un Ple i el següent-, mancats d’infor-

mació de les coses concretes que succeixen en el dia a dia del CEIB, i no tenir

mitjans tecnològics ni humans per mantenir viva la pàgina WEB, ens ha duït

a crear un full informatiu, que es remet única i exclusivament als

consellers/eres, amb la voluntat d’una periodicitat quinzenal o setmanal,

segons les notícies que es produeixin.6

Així s’intenta mantenir viva la comunicació amb tots els membres que for-

men el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears.

21 i 24 octubre de 2003

Jornades sobre Necessitats Educatives Especials

Assistència, a Madrid, del Secretari del CEIB, Sr. N. Josep. M. Salom,

a les Jornades “Necesidades Educativas Especiales y Tecnologias de la

Información Comunicación, mirando al futuro”, organitzades per la

Direcció General d’Educació, Formació Professional i Innovació Educativa

del MECD. 

Es tracta d’una conferència europea amb presència de respresentants

de 15 països, que a més de mostrador de les nombroses experiències que es

fan utilitzant les Noves Tecnologies, és planteja la necessitat de què el seu ús

no produeixi en un futur immediat el “crull digital” entre l’alumnat que ha

tingut accés a aquests mitjans i l’alumnat que no en disposa.
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28 octubre de 2003

Presentació del llibre La família en el procés educatiu

Assistència, del Secretari, Sr. N. Josep M.
Salom, en representació del CEIB, a la presenta-
ció del Llibre “La familia en el procés educatiu
a les Illes Balears”, a la Casa de Cultura de “Sa
Nostra”.7

El sociòleg Ramon Flecha, profesor de
Sociologia de la Universitat de Barcelona fa una
acurada presentació del llibre, en el qual ha
col·laborat el Consell Escolar de les Illes Balears.
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10 novembre de 2003

Representació institucional

Assistència del President, Vicepresident i Secretari del Consell Escolar
a la possada de la primera pedra del Institut de Secundària “IES la Ribera”
de la platja de Palma. 

19 novembre de 2003

Pressa de possessió del President i Vicepresident

Presa de possessió del càrrec de President del Sr. Joan Francesc
Romero Valenzuela i del Sr. Joan Martorell Trobat com a Vicepresident del
Consell Escolar de les Illes, davant la Vicepresidenta del Govern de les Illes
Balears, Sra. Rosa Estaràs i el Conseller d’Educació i Cultura Sr. Francesc
Fiol. A l’acte celebrat al Consulat de la Mar, hi assistiren, entre altres perso-
nalitats, el President anterior Sr. Bernat Sureda, i els Directors Generals de
la Conselleria d’Educació. 
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Es produeixen intervencions dels Srs. Fiol, qui va destacar la impor-
tància de la tasca del Consell Escolar i de la Sra. Estaràs, qui feu referència
a la potenciació del mateix, amb l’impuls a una oficina pròpia i que pogués
comptar amb una futura Biblioteca.
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26 novembre de 2003

Representació institucional

Assistència del President del Consell Escolar de les Illes Balears, Sr.
Romero Valenzuela, a la inauguració de l’Institut d’Ensenyament de Secun-
dària “IES de Campos”. 

12 desembre de 2003

Ple del CEIB renovat a Palma

Primer Ple del CEIB renovat on prengueren possessió 13 consellers/
eres; celebrat a l’Escola d’Hoteleria de Palma. Es feu un reconeixement als
consellers/res cessants. Varen assistir-hi el President, Vicepresident i Secre-
tari anteriors. 

El Conseller d’Educació i Cultura Francesc Fiol Amengual, assisteix a la
segona part del Ple, per a informar als components del CEIB del pressupost
de l’any 2004, que diu que si bé es té el criteri de contenció de gasto corrent,
preveu un creixement del 5’8% en relació a l’exercici de l’any anterior.
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Fulls Informatius 2003
Informació als Consellers
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