Annex I
Actes

ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR DE
LES ILLES BALEARS
De dia 24 de gener de 2003
A les 10 hores del 24 de gener de 2003, a la sala d’actes de l’Escola
d’Hoteleria, es reuneix en segona convocatòria el ple del Consell Escolar de
les Illes Balears per tractar l’ordre del dia següent:
– I Jornada de debat “Immigració i Educació a les Illes Balears”.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president
Amador Alzina Sans, vicepresident
Càndida Enciso Figueroa, vocal suplent.
Vicens Garcia Fuster, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Mª Neus Santaner Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Elisa Castelo Tacons, vocal suplent
José Luís Aparicio Bravo, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Jaume March Serra, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Antonio Pomar Bofill, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Marc González Sabater, vocal suplent
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent
Josep M. Balaguer Poblet, vocal suplent
Marta Monfort Miserachs, vocal titular
Catalina Noguera Nicolau, vocal titular
Pere Antoni Segura Cortès, vocal titular
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Lurdes Costa Torres, vocal titular
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Jaume Cañellas Mut, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Atès que l’objecte del plenari era el desenvolupament de la I Jornada
de debat sobre immigració i educació a les Illes Balears, d’acord amb el programa anunciat, els assistents segueixen els diferents actes programats al
llarg de les sessions de matí i capvespre.
I, sense més assumptes per tractar, a les 20’30 hores, s’aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari estenc l’acta.

El Secretari,

El President,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 24 de gener de 2003
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ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR
DE LES ILLES BALEARS
De dia 14 de febrer de 2003
A les 10 hores del 14 de febrer de 2003, a la seu del col·legi CIDE, es
reuneix en segona convocatòria el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears
per tractar l’ordre del dia següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Informe del secretari.
3. Informe del president.
4. Proposta d’informe 1/2003, sobre el projecte de decret pel qual
s’estableix el currículum de CF de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en administració de sistemes informàtics.
5. Proposta d’informe 2/2003, sobre el projecte d’ordre per la qual s’estableixen les bases que regulen les subvencions en matèria d’educació i cultura.
6. Document “Immigració i educació a les Illes Balears” per presentar al XIV Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat (Salamanca, del 6 al 9 de maig de 2003).
7. Torn obert de paraules.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president.
Amador Alzina Sans, vicepresident.
Vicens Garcia Fuster, vocal titular.
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular.
Francisca Rigo Pons, vocal titular.
Andreu Ferrer Gomila, vocal titular.
Juana González Morcillo, vocal titular.
Jaume Català Ferragut, vocal suplent.
Catalina Esteva Jofre, vocal titular.
Jaume March Serra, vocal titular.
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent.
Josep Maria Balaguer Poblet. vocal suplent.
Catalina Noguera Nicolau, vocal titular.
Mariano Serra Planells, vocal titular.
M. de Gràcia Muñoz Salvà, vocal titular.
Francesca Tur Riera, vocal titular.
Melcior Rosselló Simonet, vocal titular.
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular.
Han excusat la seva assistència a la reunió Marta Monfort i el seu suplent, Miquel
Batlle, Lurdes Costa Torres, Felip Portes i el seu suplent, Guillem Ramon Pérez de Rada i la
seva suplent Francesca Salvà, Magdalena Mateu, Gabriel Caldentey, Adolfo Fernández
Rodado, Joan Melis Nebot, Margalida Moyà Pons, Enric Josep Oltra Romero, Antoni Pomar
Bofill i Neus Santaner Pons.
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Hi actua com a secretari, amb veu i sense vot, Macià Garcias Salvà.

DESENVOLUPAMENT DEL ORDRE DEL DIA I ACORDS PRESOS
1. Acta de la sessió anterior
Es demana si algú vol que es llegeixi l’esborrany de l’acta del Ple de
dia 29 de novembre de 2002 i la de 24 de gener de 2003, enviades als membres del plenari juntament amb la documentació del ple del dia d’avui,
ningú fa observacions i s’aprova l’acta per unanimitat.
2. Informe del secretari
Entre altres temes de tràmit, s’informa dels resultats del sorteig efectuat en la sessió ordinària de la comissió permanent de dia 23 de gener de
2003 per a la primera renovació dels membres de cadascun dels sectors que
integren el Consell Escolar de les Illes Balears i es lliura una còpia dels comunicats enviats a cadascuna de les institucions o organismes afectats.
També s’informa que l’article 9 del Reglament del Consell Escolar de
les Illes Balears preveu la possibilitat d’una nova designació per períodes successius dels membres que s’han de renovar.
S’ha rebut una petició perquè Maria Rosa Cabiró Olives entri en
substitució de Francesc Cardona Nata, com a representant suplent de l’Steii, al CEIB, i s’informa de la proposta de relleu que el president ha fet al conseller d’Educació i Cultura
Es dóna compte de cadascuna de les partides del pressupost aprovat
per a l’any 2003 i se’n lliura una còpia.
S’informa de les respostes que fa el conseller d’Educació al Consell
Escolar de les Illes Balears en els informes 12/2002, sobre el projecte de decret
que regula les associacions, les federacions i les confederacions d’associacions de
pares i mares d’alumnes, i 13/2002, sobre el projecte de decret que regula les
associacions, les federacions i les confederacions d’associacions d’alumnes.
També s’informa d’alguns canvis que s’han produït en el decret que
regula l’atenció educativa dels alumnes amb necessitats educatives especials
amb relació a l’informe 4/2002 i se’n lliura còpia.
3. Informe 1/2003, sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del CF de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en
administració de sistemes informàtics.
El president presenta l’informe 1/2003, sobre el projecte de decret pel
qual s’estableix el currículum del CF de grau superior corresponent al títol
de tècnic superior en administració de sistemes informàtics.
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Després d’un breu debat la proposta d’informe s’aprova per unanimitat.
4. Informe 2/2003, sobre el projecte d’ordre per la qual s’estableixen les
bases que regulen les subvencions en matèria d’educació i cultura.
El president presenta l’informe 2/2003, sobre el projecte d’ordre
esmentat. Edelmiro Fernández Otero defensa una esmena referent al compliment d’unes mínimes condicions a complir en cas de contractar personal
laboral. Després de debatre’s, s’introdueix l’esmena per unanimitat.
5. Document “Immigració i educació a les Illes Balears” per presentar al
XIV Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat (Salamanca,
del 6 al 9 de maig de 2003).
Es debat el document “Immigració i educació a les Illes Balears”,
que s’ha redactat a partir de la I Jornada de debat, del mateix nom, celebrada el passat dia 24 de gener; el document que s’ha de trametre al Consell
Escolar de Castella Lleó per presentar al XIV Encontre de Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat a celebrar a Salamanca , del dies 6 al 9 de maig de
2003.
El president proposa votar totes les esmenes de manera conjunta.
Demana si qualcú ho vol per separat i no hi ha cap inconvenient. Les esmenes presentades s’aproven per unanimitat.
6. Torn obert de paraules
En el torn obert de paraules es debat un document presentat per l’Steii, per fer públic, en el qual es manifesta el rebuig a la possible guerra contra
l’Iraq. Referent a aquest document, el president puntualitza que no es pot votar
com a Consell Escolar de les Illes Balears, ja que no està dins l’ordre del dia. Es
decideix debatre la proposta substituint “el Consell Escolar de les Illes Balears”
per “els membres del Ple presents a la reunió d’avui”.
Amb petites modificacions de caire tècnic, s’aprova el document i es
fa públic.
I, sense més assumptes per tractar, a les 13.05 hores, s’aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari estenc acta.
El Secretari,

El President,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 14 de febrer de 2003
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ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR
DE LES ILLES BALEARS
De dia 11 d’abril de 2003
A les 10 hores del 14 de febrer de 2003, a la seu de l’IES Son Pacs, es
reuneix en segona convocatòria el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears
en sessió ordinària, amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit
3. Informe del president
4. Aprovació de la Memòria del CEIB de 2002
5. Aprovació de l’Informe 3/2003, sobre l’avantprojecte de llei de formació permanent de persones adultes
6. Aprovació de l’Informe 4/2003, sobre la proposta de planificació
escolar de l’illa de Mallorca (Palma exclosa) per als cursos 2002-2003 a
2005-2006)
7. Aprovació de l’Informe 5/2003, sobre el projecte de decret pel qual
es crea i es regula el registre de centres docents de les Illes Balears
8. Aprovació de l’Informe 6/2003, sobre educació i família
9. Aprovació de la Resolució sobre el desenvolupament de la Llei de
qualitat de l’educació
10. Aprovació de la Resolució sobre el conflicte bèl·lic
11. Torn obert de paraules
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president
Amador Alzina Sans, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Rosa Maria Cabiró Olives, vocal suplent
Francisca Rigo Pons, vocal titular
Andreu Ferrer Gomila, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Jaume Català Ferragut, vocal suplent
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Jaume March Serra, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Emma Montserrat Calbó, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Margalida Llabrés Botellas, vocal titular.
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent
Josep Maria Balaguer Poblet, vocal suplent
Miquel Balle Palou, vocal suplent
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Catalina Noguera Nicolau, vocal titular
Pere Segura Cortès, vocal suplent
Mariano Serra Planells, vocal titular
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Melcior Rosselló Simonet, vocal titular
Miquel Rosselló Castell, vocal suplent
Han excusat la seva absència Vicenç Garcia Fuster, Lurdes Costa Torres i Neus
Santaner Pons.
Per malaltia del secretari titular, Macià Garcias Salvà, actua com a secretari en funcions, amb veu i vot, Pere Segura Cortès.

DESENVOLUPAMENT DEL ORDRE DEL DIA I ACORDS PRESOS
1. Acta de la sessió anterior
Es dóna un temps prudencial per llegir l’esborrany de l’acta de dia 14
de febrer, enviada als membres del Ple juntament amb la documentació del
Ple d’avui. Ningú no hi fa observacions i s’aprova per unanimitat.
2. Informe del secretari
En absència del Sr. Macià Garcias, el president inclou els temes relacionats amb la secretaria dins el seu informe.
3. Informe del president
El president comença excusant l’absència del secretari, que es troba de
baixa per malaltia.
Hi ha bastants de persones que no hi assisteixen per mor de processos gripals, a les quals desitja una recuperació ràpida.
Es reparteix l’Ordre del conseller d’Educació de 21 de març de 2003,
publicada en el BOIB de dia 10 d’abril. Es donen a conèixer els canvis que
hi ha hagut i les institucions que encara no han fet la seva proposta.
Es comunica als assistents que el Consell Escolar de Castella i Lleó ha
convidat el CEIB a participar als “XIV Encuentros de Consejos Escolares
de las Comunidades Autónomas y del Estado”, que es faran a Salamanca
els dies 6, 7, 8 i 9 de maig de 2003. La comissió permanent fixarà les persones que hi assistiran.
4. Aprovació de la Memòria del CEIB de 2002
En compliment de l’article 8 de la Llei de consells escolars de les Illes
Balears i de l’article 52 del Reglament d’organització i funcionament, pre-
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senta la Memòria del Consell Escolar de les Illes Balears corresponent a les
activitats realitzades al llarg de l’any 2002.
La comissió permanent va aprovar l’esborrany de la Memòria en la
sessió de 10 d’abril de 2002, que s’havia enviat a tots els membres del CEIB.
Havent analitzat l’esborrany, s’aprova per unanimitat dels assistents. En
conseqüència, queda aprovada la Memòria del CEIB corresponent a l’any
2002, amb la possibilitat de fer-hi petites modificacions de caràcter gramatical o tècnic.
5. Informe 3/2003, sobre l’avantprojecte de llei de formació permanent de
persones adultes
El vicepresident, com a ponent, presenta l’informe 3/2003, sobre el
projecte de llei d’educació permanent de persones adultes.
S’obre el debat en què destaquen la inclusió d’esmenes sobre:
a) Recomanar que hi hagi, com a mínim, un centre d’educació d’adults públic en els municipis i les zones de més de 15.000 habitants, i a l’illa de Formentera. I, quan calgui, la creació d’un sistema de beques de transport per als residents dels municipis que
no tinguin centre públic per cursar estudis bàsics.
b) Recomanar que es creïn les bases mínimes d’un curs de formació
inicial específic i obligatori, garantit per l’Administració.
Amb el màxim de consens respecte de les aportacions debatudes i de
l’advertència per part del president sobre si algú demana que es votin per
separat, es voten les esmenes en la seva totalitat amb el següent resultat:
–Vots a favor: 18
–Vots en contra: 0
–Abstencions: 3
Havent inclòs les esmenes en l’informe, se’n vota l’aprovació. El resultat de la votació és el següent:
–Vots a favor: 19
–Vots en contra: 0
–Abstencions: 2
6. Aprovació de l’Informe 4/2003, sobre la proposta de planificació escolar de l’illa de Mallorca (Palma exclosa) per als cursos 2002-2003 a 20052006
El president presenta l’informe 4/2003, sobre aquest projecte d’ordre,
que havia elaborat la comissió de planificació, construccions i equipament
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del Consell Escolar de les Illes Balears el 20 de març de 2003, reunida al
CEPA del Camp Redó, i que la comissió permanent en la reunió de dia 10
d’abril havia acordat trametre al Ple.
Després de debatre les esmenes presentades i d’acordar les redaccions
definitives, es voten una per una amb els següents resultats:
1. Punt 1 de les consideracions generals, quant als criteris de qualitat:
–Vots a favor: 15
–Vots en contra: 5
–Abstencions: 1
2. Punt 2 de les consideracions generals, amb relació a ràtios:
–Vots a favor: 16
–Vots en contra: 5
–Abstencions: 1
3. Punt 3 de les consideracions generals, pel que fa a la xarxa d’EI :
–Vots a favor: 14
–Vots en contra: 5
–Abstencions: 3
4. Punt 4 de les consideracions generals, sobre la no-privatització
dels serveis de manteniment i neteja:
–Vots a favor: 15
–Vots en contra: 4
–Abstencions: 3
Els resultats de la votació global de l’informe fou la següent:
–Vots a favor: 16
–Vots en contra: 5
–Abstencions: 1
7. Aprovació de l’Informe 5/2003, sobre el projecte de decret pel qual es
crea i regula el registre de centres docents de les Illes Balears
Atès que no hi havia propostes d’esmenes, la secretaria del CEIB va
redactar l’Informe 5/2003, sobre el projecte de decret que crea i regula un
registre de centres docents. Ningú no hi fa aportacions i, per tant, es passa
directament a votació sense que hi hagi debat.
Els resultats de la votació de l’informe fou la següent, corresponent a
la totalitat dels membres del CEIB, presents en el moment de la votació:
–Vots a favor: 16
–Vots en contra: 0
–Abstencions: 4
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8. Aprovació de l’Informe 6/2003, sobre educació i família
Es detecta que hi ha hagut problemes en la recepció dels documents
elaborats per la fundació GADESO i, com que es coneix poc el tema, el president retira el punt de l’ordre del dia i el deixa per al proper ple.
Atès que es tracta d’un informe no relacionat amb temes legislatius,
s’acorda que no tendrà numeració i passarà a formar part del grup “altres
informes”.
9. Aprovació de la Resolució sobre el conflicte bèl·lic
A proposta de l’STEI-i, es presenta una proposta de pronunciament del
CEIB contra la guerra, que, amb una aportació de caràcter tècnic de la senyora Catalina Noguera, s’aprova amb el següent resultat:
–Vots a favor: 19
–Vots en contra: 0
–Abstencions: 1
10. Torn obert de paraules
Acabada la sessió, el president recorda als assistents que en cas que es
discrepi amb els acords presos, en l’article 35 del reglament, s’observa la possibilitat d’emetre un vot particular i convida els assistents a fer-ne ús si així
ho consideren.
I, sense més assumptes per tractar, a les 13.45 hores s’aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari en funcions, estenc acta.

El Secretari,

El President,

Pere A. Segura Cortès

Bernat Sureda Garcia

Palma, 11 d’abril de 2003
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ACTA DEL PLE CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS
De dia 16 de maig de 2003
A les 10 hores del 16 de maig de 2003, a la seu de l’IES Juníper Serra
(Palma), es reuneix en segona convocatòria el ple del Consell Escolar de les
Illes Balears per tractar l’ordre del dia següent:
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presa de possessió dels nous membres del CEIB nomenats per
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 21 de març de 2003 (BOIB
de 4 d’abril), en compliment de l’article 17 p) del Reglament d’organització
i funcionament del CEIB.
3. Informe del secretari.
4. Informe del president.
5. Renovació parcial de la comissió permanent, per renovació de les
persones que havien estat elegides anteriorment.
6. Proposta d’Informe 6/2003 sobre la proposta de planificació escolar d’Eivissa i Formentera (cursos 2002-2003 a 2005-2006).
7. Proposta d’Informe 7/2003 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels estudis superiors de disseny i es regula l’accés a
aquests ensenyaments.
8. Proposta de document sobre família i educació.
9. Informació sobre el “XIV Encontre de Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat (Salamanca, 6-9 de maig de 2003)”.
10. Torn obert de paraules.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president
Amador Alzina Sans, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Vicens Garcia Fuster, vocal titular
Rosa Cabiró Olives, vocal suplent
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Mª Neus Santaner Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Juan Carlos García Marín, vocal titular
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Jaume Català Ferragut, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Fernando Martín Martínez, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Margalida Llabrés Botellas, vocal titular
Josep M. Balaguer Poblet, vocal suplent
Miquel Balle Palou, vocal suplent
Catalina Noguera Nicolau, vocal titular
Pere Antoni Segura Cortès, vocal titular
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Melcion Rosselló Simonet, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Miquel Rosselló Castell, vocal suplent
Hi actua com a secretari, amb veu i sense vot, Macià Garcias Salvà

DESENVOLUPAMENT DEL ORDRE DEL DIA I ACORDS PRESOS
Prèviament al començament de la sessió el president pren la paraula
per saludar als assistents, entre els quals hi ha els consellers que acaben el seu
mandat, després de la renovació biennal efectuada el març de 2003. El president fa un repàs a la feina feta i destaca la col·laboració dels membres que
ara deixen de pertànyer al CEIB.
Tot seguit, com a acte de reconeixement, es lliura un diploma d’agraïment signat pel president del CEIB i el conseller d’Educació i Cultura, i se’ls
fa un obsequi simbòlic.
1. Acta de la sessió anterior
Els membres del Consell llegeixen l’acta de la sessió de dia 11 d’abril
enviada als membres del ple juntament amb la documentació del ple d’avui.
Ningú no hi fa observacions i s’aprova per unanimitat.
2. Presa de possessió dels nous membres del CEIB nomenats per l’Ordre
del conseller d’Educació i Cultura de dia 21 de març de 2003 (BOIB de
4 d’abril), en compliment de l’article 17 p) del Reglament d’organització
i funcionament del CEIB.
Llegides les ordres de nomenament dels nous membres del Consell
Escolar de les Illes Balears el president llegeix el nom dels nous incorporats:
Fernando Martín Martínez, en representació de la COAPA, pel sector
de pares i mares d’alumnes.
Francesca Font Carbonell, en representació de FETE-UGT, pel sector
del professorat.
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Guillem Estarellas Valls, en representació del Col·legi de Doctors i
Llicenciats de les Illes Balears.
En una proper ple prendrà possessió Pilar Benejam Arguimbau.
3. Informe del secretari
El secretari informa dels punts següents:
La comissió permanent va proposar un canvi de l’ordre del dia i debatre els punts 6, 7, i 8, prèviament abans del punt 5 sobre la renovació parcial de la comissió permanent. Els presents aproven la proposta.
S’han rebut dos documents de la Direcció General de Formació
Professional i Inspecció Educativa: el projecte de decret pel qual s’estableix
el currículum del cicle formatiu de tècnic en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell, i el Pla General de
Qualificacions i Formació Professional. El senyor Gabriel Caldentey proposa demanar si el CEIB ha de fer l’informe preceptiu de l’esmentat Pla.
S’informa que a la permanent d’ahir es va pronunciar en aquest sentit.
4. Informe del president
El president informa sobre:
– L’assistència del director general d’Administració Educativa a la
reunió de la comissió permanent d’ahir, on explicà el desplegament de la LOCE previst pel Govern Central. Es reparteix un full
amb el calendari de les reunions fetes i es comunica que els projectes normatius presentats per l’administració estan a disposició dels
membres del Consell Escolar a la secretaria d’aquest. Si algú vol
disposar de més informació es demanarà a la Conselleria
d’Educació i Cultura.
– Gabriel Caldentey diu que el Consell Escolar de l’Estat ja ha informat 6 decrets que poden sortir al BOE en qualsevol moment. Això
suposa un greu perill per l’ensenyament en català i el programa
d’immersió lingüística i per tant caldria que el CEIB es pronunciï.
– Gabriel Caldentey també demana que el CEIB es pronunciï sobre
l’article, publicat per un aspirant a president de la CAIB, en el qual
es desqualifica la integritat professional i honradesa del professorat.
– Comunica que la publicació de document sobre Immigració i educació està a punt de sortir publicat.
– Fa un resum de la reunió dels consells escolars autonòmics i de
l’Estat, a Salamanca, on hi assistiren representants del CEIB.
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– Proposa i s’acorda felicitar, pels seu nomenaments les següents
persones:
•Avel·lí Blasco, rector de la UIB
•Catalina Esteva, presidenta de la COAPA
•Fernando Martín, president de la COAPA de Mallorca
6. Informe 6/2003 sobre la proposta de planificació escolar d’Eivissa i
Formentera (cursos 2002-2003 a 2005-2006)
Es posa a debat la proposta d’informe sobre la planificació escolar de
les Pitiüses i s’analitzen les esmenes que s’han rebut.
Defensant una proposta de l’STEI-i, Edelmiro Fernández Otero pren
la paraula i proposa que en el CP Sant Carles en lloc de construir una nova
línia es construeixi un centre nou d’una línia a Es Canar.
El senyor Antoni Pomar intervé per donar suport a la proposta
Per assentiment, es proposen unes petites correccions de caràcter tècnic i es procedeix a la votació amb els següents resultats:
– Votació per incloure l’esmena proposada per l’STEI-i:
21
Vots a favor:
Vots en contra:
0
Abstencions:
3
– Votació per l’aprovació global de l’informe
Vots a favor:
21
0
Vots en contra:
Abstencions:
3
En conseqüència, s’aprova l’Informe 6/2003 i es tramet al conseller
d’Educació i Cultura.
7. Informe 7/2003 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels estudis superiors de disseny i es regula l’accés a aquests ensenyaments.
No hi ha esmenes i es passa directament a la votació, amb el següent
resultat:
Vots a favor:
22
Vots en contra:
0
Abstencions:
2
En conseqüència, s’aprova l’Informe 7/2003 i es tramet al conseller
d’Educació i Cultura.
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8. Proposta de document sobre família i educació.
El document, presentat al ple de dia 11 d’abril s’havia ajornat per una
altra ocasió i es presenta ara per la seva aprovació.
Intervenen Jaume Català i Gabriel Caldentey amb arguments a favor
que escola i família han de compartir l’educació dels infants.
El document se sotmet a votació amb el següent resultat:
Vots a favor:
22
Vots en contra:
0
Abstencions:
2
S’aprova el document Família i educació, que es publicarà dins la
monografia que editen Gadeso i Lleonard Muntaner Edicions, conjuntament amb altres treballs.
5. Renovació parcial de la comissió permanent (per renovació de les persones que havien estat elegides anteriorment).
Es fa una pausa en el desenvolupament del ple perquè es reuneixin els
diferents sectors afectats i es prenen els acords següents:
El titular Jaume March Serra, que cessa com a membre del Consell
Escolar de les Illes Balears, és substituït pel seu suplent Joan Melis Nebot.
El titular del grup d’estudiants, Emma Montserrat Calbó, que també
cessa com a membre del CEIB, és substituïda per la seva suplent Catalina
Esteva Jofre, fins que hi hagi estudiants nomenats.
Els grups de pares i mares elegeix Fernando Martín Martínez com a
suplent de Joan Melis Nebot.
El grup de representats del professorat elegeixen Francesca Font
Carbonell com a suplent de Francesca Rigo Pons.
El grup de representants de la UIB i de personalitats de prestigi elegeix Guillem Estarellas Valls com a vocal titular i Guillem Ramon Pérez de
Rada com a suplent.
Tot seguit, es procedeix a la votació secreta de la globalitat de les
modificacions, amb el resultat de 22 vots a favor, que són la totalitat dels
membres presents en aquell moment.
Després d’aquestes modificacions, la comissió permanent queda de la
següent manera:
–

–

Sector professorat:
Titular: Gabriel Caldentey Ramos
Francesca Rigo Pons

Suplent:

Juan Carlos García Martín
Francesca Font Carbonell

Sector pares, mares i alumnes
Titular: Joan Melis Nebot
Catalina Esteva Jofre

Suplent:

Fernando Martín Martínez
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–

–

–

–

Sector titulars centres privats
Titular: Margalida Moyà Pons

Suplent:

Marta Monfort Miserachs

Sector representants de la Conselleria
Titular: Pere Antoni Segura Cortès Suplent:

Catalina Noguera Nicolau

Sector administracions locals
Titular: Lurdes Costa Torres

Suplent:

Ma. de Gràcia Muñoz Salvà

Sector CODL i personalitats
Titular: G. Estarellas Valls

Suplent:

Guillem Ramon Pérez de R.

–

President

Bernat Sureda Garcia

–

Vicepresident Amador Alzina Sans

–

Secretari

Macià Garcias Salvà

9. Informació sobre el “XIV Encontre de Consells Escolars Autonòmics i
de l’Estat (Salamanca, 6-9 de maig de 2003)”.
Els president fa un resum dels temes tractats a Salamanca, on hi assistiren, a més del president i el vicepresident, Gabriel Caldentey, Jaume Català, Pere Segura, Margarida Gomila i Coloma Ferrer; aquestes dues darreres
persones, directora de l’IES Bendinat i la coordinadora de programes del servei d’Innovació, respectivament, les quals presentaren experiències de les
Illes Balears.
També es parlà sobre
• La publicació del document presentat pel CEIB
• El document de síntesi de les jornades, que es troba a disposició
del membres del CEIB.
• El proper encontre se celebrarà a Madrid i tractarà sobre la FP.
• La petició de la major part dels consell escolars que es realitzi un
encontre a les Illes Balears.
• La conveniència que la Conselleria i el CEIB difonguin la realitat
de l’educació de les Illes Balears a fora.
10. Torn obert de paraules
Acabada la sessió, es tractaren els següents temes:
• Antoni Pomar explica la problemàtica de la impossibilitat que el
seu suplent, funcionari de l’Agència Tributària a Eivissa, pugui
assistir als plens i a altres reunions, ja que li neguen el permís labo-
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ral. S’acorda demanar informe als serveis jurídics sobre aquesta
qüestió.
• Catalina Esteva comunica als assistents la celebració d’una festa i
de l’encontre d’escoles públiques a Palma, a l’Escorxador, i hi convida els membres del CEIB a participar-hi.
• Bernat Sureda, Jaume Català, Gabriel Caldentey, Catalina Esteva, Mª
Neus Santaner, Vicens Garcia i Francesca Font fan una reflexió sobre
les desqualificacions que s’han fet en matèria d’educació en la campanya electoral i demanen que consti en acta la seva preocupació.
I, sense més assumptes per tractar, a les 13.45 hores s’aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari, estenc l’acta.

El Secretari,

El President,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 16 de maig de 2003

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL
CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
De dia 12 de desembre de 2003
A les 10’36 hores del dia 12 de desembre de 2003, a la seu de l’Escola
d’Hoteleria (UIB), es reuneix en segona convocatòria el ple del Consell
Escolar de les Illes Balears, d’acord amb l’ordre del dia 12 de desembre de
2003.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
J. Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Vicens Garcia Fuster, vocal titular
Rosa Cabiró Olives, vocal suplent
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Mª Neus Santaner Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
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Francesca Font Carbonell, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Juan Carlos García Marín, vocal titular
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Fernando Martín Martínez, vocal titular
Joan J. Melis Nebot, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Marc González Sabater, vocal suplent
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Marta Monfort Miserach, vocal titular
Miquel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Joana Alomar Serra, vocal suplent
Antonia Benejam Anglada, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Miquel Costa Tur, vocal suplent
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular
Hi actua com a secretari, amb veu i sense vot, Nicolau J.M. Salom Sancho.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es llegeix i aprova per unanimitat l’acta corresponent a la darrera reunió celebrada el 16 de maig de 2003. Es rectifica únicament l’error literal
corresponent a Fermando Martín Martínez que pertany a la COAPA.
2. Acomiadament dels anteriors consellers
A continuació el President del Consell Sr. Romero Valenzuela procedeix a l’entrega de plaques commemoratives als consellers cessants que a
continuació es relacionen:
Onofre Bisbal Busquets, conseller
Lourdes Costa Torres, conseller
Jordi Llabrés Palmer, conseller
Gràcia Muñoz Salvà, conseller
Catalina Noguera Nicolau, consellera
Josep Portella Coll, conseller
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Melcion Rosselló Simonet, conseller
Pere Antoni Segura Cortés, conseller
Mariano Serra Planells, conseller
Isidor Torres Cardona, conseller
Francesca Tur Riera, consellera
Macià Garcías Salvà, Secretari
Amador Alzina Sans, Vicepresident
Bernat Sureda García, President

–S’informa que als qui no els ha estat possible trobarse presents, les
rebran d’immediat al seu domicili.
3. Paraules de l’anterior President del CEIB
Intervé l’anterior President Sr. Sureda García, el qual agraeix la feina
feta a tots els qui han format part del primer Consell Escolar de les Illes
Balears; es refereix a la tasca de crear un cos de doctrina d’aquest òrgan consultiu amb independència i imparcialitat; subratlla l’objectiu d’arribar a
acords d’ampli suport; encoratja a seguir en aquesta línia i agraeix la bona
disposició de la nova presidència del Consell per treballar per la millora de
l’educació no universitària d’aquestes Illes Balears.
4. Presa de possessió dels nous membres
Es procedeix seguidament a la presa de possessió dels consellers titulars nomenats per distintes ordres del Conseller d’Educació i Cultura que es
troben presents en el Ple, als quals s’entrega la corresponent credencial:
Pere J. Mir Martorell
Maria Fullana Company
Maria Gelabert Oliver
Josep Mora Serra
Miquel Àngel Mansilla
Carme Oliver Arellano
Jordi Llabrés Palmer
Rogelio Araújo Gil
José Ma. Ruíz Rivero
Antònia Benejam Anglada
Mateu Martínez Martín
Jaume Oliver Jaume
Miquel Vives Madrigal

–Queden pendents de prendre possessió a un futur Ple, els següents
consellers nomenats:
Antonio Campillo Marí
Joan Cerdà Rull
Xico Tarrés Marí
Carolina Torres Cabañero
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5. Salutació del nou President del CEIB
Una vegada constituït el nou Consell Escolar de les Illes Balears, el
President Sr. Romero Valenzuela, agraeix les paraules pronunciades pel Sr.
Sureda García, les facilitats donades en el traspàs de responsabilitats al nou
equip, així com la seva bonhomonia personal i subratlla que pel que s’ha
pogut comprovar aquestes setmanes de preparació del Ple, queda constància
de deixar el llistó molt alt en quan a activitats desenvolupades. Dóna la benvinguda als consellers que han pres possessió i demana als qui continuen ens
aportin la seva experiència per a un bon funcionament del Consell, sol·licitant l’esforç de tots per aconseguir el màxim de consens posssible en les decisions que s’hagin de prendre. Finalment informa de la feina de preparació
d’estructura de funcionament del CEIB, a la recerca de fórmules possibilistes d’autonomia i esmenta entre altres, que és ja quasi una realitat el poder
comptar amb local propi i digne en el centre de la ciutat, dotat d’oficina, sala
de reunions per a Comissions i futura biblioteca del Consell.
Acabada aquesta intervenció, s’ausenten de la sala, els membres cessants del Consell Escolar de les Illes Balears, entre els aplaudiments dels
constituïts.
6. Activitats inici curs escolar 2003-2004
Es reanuda d’immediat l’ordre del dia, amb la intervenció del
Secretari, informant de les tasques que s’han duit a terme des de principis de
l’actual curs escolar i que queden reflectides en els fulls informatius 1 a 5 que
tenen tots els consellers en mans, juntament amb un exemplar del llibre “La
família en el procés educatiu de les Illes Balears” que s’ha adquirit per ferne entrega d’un exemplar als consellers cessants i als nous que conformen el
Ple.
A continuació s’entrega documentació relativa a instruccions i model
d’actes per grups, a l’objecte de procedir d’immediat a la formació de la
Comissió Permanent seguint les puntualitzacions del Reglament, així com
també model individual de consulta de preferències per formar part de les
Comissions específiques, que es recollirà més tard. Es dóna un temps de 30
minuts perque les Meses corresponents resolguin aquesta qüestió.
7. Renovació de la Comissió Permanent.
A les 12’05 h. es reanuda el Ple, una vegada recollides les actes per a
constitució de la Permanent signades per les Meses que s’havien format, el
resultat és el següent:
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Grup A) de la Permanent, actua com a Presidenta Juana González Morcillo
i com a secretària Rosa Cabiró Olives, queda així, no especificant el sistema
seguit (11’45 h):
Titular 1: Gabriel Caldentey Ramos
Titular 2: Francesca Rigo Pons (pr. con.)

Suplent 1: Joan Carles García Martín
Suplent 2: Francesca Font Carbonell

Grup B) de la Permanent, actua com a President Jaume Català Ferragut i
com a secretària Maria Fullana Company, queda així, no especificant el sistema seguit (11’45 h):
Titular 1: Joan Melis Nebot (grup b)
Titular 2: Josep Mora Serra (grup c)

Suplent 1: Catalina Esteve Jofre
Suplent 2: Jaume Català Ferragut

Grup C) de la Permanent, al trobar-se present únicament en el Ple, Francisco Verdejo, suplent en el grup f) del Ple de Joana Maria Alorda Fiol, es
decideix que no quedi ningú proposat pel grup C) de la Permanent, a l’espera que en un futur siguin nomenats més consellers d’aquest grup:
Titular 1: (Vacant)

Suplent 1: (Vacant)

Grup D) de la Permanent, actua com a Presidenta Magdalena Mateu
Gelabert i com a secretari Marc González Sabater, queda així , no especificant el sistema seguit (11’35 h):
Titular 1: Margalida Moyà Pons (grup e)

Suplent 1: Magdalena Mateu Gelabert
(grup g)

Grup E) de la Permanent, actua com a President Miguel Àngel Mansilla
Rodríguez i com a secretàri Jordi Llabrés Palmer, queda així, per sistema de
consens (11’3 h):
Titular 1: Jordi Llabrés Palmer

Suplent 1: Carme Oliver Arellano

Grup F) de la Permanent, actua com a President Miquel Costa Tur, suplent
al Ple de Carolina Torres Cabañero i com secretari Mateu Martínez
Martínez, queda així per sistema desempat (11’40 h):
Titular 1: Mateu Martínez Martínez

Suplent 1: Carolina Torres Cabañero

Grup G) de la Permanent, actua com a Presidenta Antònia Benejam Anglada i com a secretaria Joana Alomar Serra, sustituta en el Ple de José Ma.
Ruíz Rivero, queda així, no especificant el sistema seguit ni l’hora de finalització de la Mesa:
Suplent 1: José Ma. Ruíz Rivero

Titular 1: Rogelio Araújo Gil

Grup H) de la Permanent, actúa com a President Joan Francesc Romero
Valenzuela i com a secretari Guillem Estarellas Valls, quedant així per sistema de consens (12 h):
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Titular 1: Guillem Estarellas Valls (grup n)Suplent 1: Miquel Vives Madrigal (grup m)

A les 12’15 hores queda aprovada per unanimitat aquesta composició de Permanent, integrada per 9 consellers electes, a més naturalment de
President, Vicepresident i Secretari, d’acord amb l’article 23 del Reglament
A proposta del President Sr. Romero, quan són les 12’15 h., tota vegada que la intervenció del Conseller Sr. Fiol Amengual està prevista per a les
12’30, s’anticipen els punts 9) i 10)
9. Document relatiu a la Formació Professional
El Secretari informa breument sobre la proposta dels Consells
Escolars Autonòmics i de l’Estat, arrel d’organitzar el Consell Escolar de la
Comunitat de Madrid la XV Trobada en el mes de maig, es treballi durant
aquest curs escolar sobre el tema “Formación Profesional y empleo:
Hacia un espacio común”, del qual ja es disposa del guió de feina que si
no hi ha opinions en contra, s’encarregaria en principi a la Comissió específica d’Ordenació i Innovació del Sistema educatiu, com ja es va apuntar
a la Comissió Permanent del passat 26 de novembre de 2003. Queda per
tant pendent de materialitzar-se aquest encàrrec, a què es constitueixi
aquesta Comissió, cosa que serà possible en una propera reunió de la
Comissió Permanent que avui s’ha aprovat i, comptar amb la consulta de
preferències per pertànyer a les distintes Comissions, que se fa en la sessió
d’aquest Ple.
–El Sr. Caldentey Ramos proposa que vist el guió de treball (que s’ha
adjuntat al Full informatiu núm 1 en mans dels consellers) , la Presidència
sol·liciti de la Direcció General de Formació Professional, les dades necessàries per a l’elaboració del document del CEIB.
10. Torn obert de paraules
–El Sr. Caldentey Ramos expressa una queixa formal en to constructiu
sobre que aquest principi de curs s’han publicat al BOIB algunes disposicions
per part de la Conselleria, de les quals no ha estat assebentat el Consell Escolar,
així com que la renovació del CEIB s’ha produït amb lentitud.
–La Sr. Font Carbonell sol·licita que les convocatòries i actes de la
Permanent haurien de ser rebudes pels consellers suplents, per tenir una
informació completa del que es duu endavant. Es produeixen vàries intervencions breus, opinant sobre aquesta proposta i el seu alcanç.
–El President Sr. Romero Valenzuela, conclou que se revisarà el que
diu el Reglament al respecte, i prega tenguin en compte la voluntat de trans-
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parència que tenen els responsables actuals, cosa que es prova mitjançant els
fulls informatius interns que ja s’han entregat en aquesta mateixa sessió.
No havent-hi més assumptes a tractar, es produeix un recès fins que
asisteixi el Conseller d’Educació a informar dels Pressuposts de la
Conselleria.
8. Informació del Conseller d’Educació i Cultura sobre el pressupost de
la Conselleria.
A les 12’45 h es produeix la intervenció del Conseller d’Educació i
Cultura Sr. Fiol Amengual, en ordre a informar sobre els Pressuposts de la
Conselleria prevists per l’any 2004.
En la seva extensa intervenció, assenyala en primer lloc la voluntad de
la Conselleria en millorar l’educació a les Illes Balears, objectiu que se tradueix en què el pressupost del Departament té un major increment en relació a altres Conselleries, de tal manera que creix un 5’8% en relació a l’any
anterior, o sigui traduït a xifres unes 25 milions d’euros, oscil·lant sobre els
460 milions d’euros el total; la qual cosa es produeix a pesar d’haver-hi uns
criteris de contenció de gasto corrent i de racionalització del gasto públic.
Les xifres són encara aproximades, tota vegada que s’està pendent de discussió en el Parlament de les Illes Balears i d’incorporar o no algunes esmenes
plantejades per diferents formacions polítiques.
A continuació dóna una explicació general de les previsions per
Direccions Generals, assenyalant que les majors crescudes pressupostàries es
produeixen en Planificació de Centres amb un 7% i Personal amb un 9%.
Avança un Pla de construccions públiques, que es planteja tenir a
finals del mes de gener de 2004, així com se preveu una empresa pública per
finançar obra de construcció i rehabilitació de centres en crèdits controlats
pels poders públics.
A les 13’20 h. s’obri el torn de paraules en el qual intervenen:
– Sr. Caldentey Ramos, demanant que el cost de la mitjana per lloc
escolar sigui igual a la mitjana de l’Estat Espanyol; mostra discrepància en el tema de Bilingüisme, tancament de “Som Ràdio”; que no
s’incrementen les quanties previstes per a despeses de funcionament
de centres i mostra preocupació pel desplegament de la LOCE.
– Sr. Verdejo sol·licita més atenció en la potenciació de la llengua,
demana xifres previstes en la Formació Professional; negociacions i
com es farà el desenvolupament de la LOCE i considera que les ajudes a l’alumnat no han de ser motiu de discriminació entre el sector
públic i la privada concertada.
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– Sra. Esteva Jofre insisteix en el fet que es necessita un marc bàsic de
manteniment de centres, així com recorda la necessitat de construcció
i rehabilitació d’edificis i que se considerin les xifres d’ajudes, beques,
menjadors, transports, etc. Finalment s’interessa pel nom del comissionat que ha nomenat el Consell de Govern per a desplegament de la
LOCE, al que s’havia referit el Sr. Fiol en la seva intervenció.
– Sr. Fernández Otero considera llamentable l’estat de les infrastructures d’Eivissa, fa referència al darrer informe de la FAPA sobre
aquest tema i a que l’anterior Consell Escolar ja va opinar sobre el
mapa escolar necessari per a la illa d’Eivissa. També es mostra preocupat pel desenvolupament de la LOCE i critica la Circular enviada recentment per la Direcció General de Planificació de Centres.
– Sr. García Fuster discrepa de la reducció de recursos al COFUC i
demana si s’ha eliminat qualque programa d’integració d’alumnes.
– Sr. Mir Martorell exposa la seva preocupació sobre el problema de
la immigració i opina que no preocupa en sí el desenvolupament de
la LOCE, sinó augmentar la despesa per a formació de professorat
perquè el desenvolupament sigui eficaç i finalment demana que es
produeixi el mateix consens que es va aconseguir per la LOGSE.
– Sra. Santaner Pons, se mostra preocupada pel dèficit de llocs escolars,
que interpreta com a fruit d’un mal finançament inicial de les transferències educatives. Se mostra escèptica en la creació d’una empresa
pública, –anunciada pel Conseller– per resoldre en més rapidesa la
problemàtica de construcció i rehabilitació de centres. Discrepa sobre
el nomenament d’una persona per coordinar les moltes disposicions
que desenvoluparà la implantació de la LOCE, demana si ha desaparescut el programa “Vivim plegats” i considera que s’han d’incrementar les quanties de dietes del Consell Escolar.
– El Sr. Fiol Amengual respon individualment a les qüestions plantejades i encoratja a que el Consell Escolar de les Illes Balears tengui
una participació activa mitjançant les seves aportacions, al treball de
gestió de la Conselleria.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabat aquest Ple
extraordinari, a les 14’11 h del dia de la data.

El Secretari,

El President

Nicolau J. M. Salom Sancho

Joan Francesc Romero Valenzuela
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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
De dia 23 de gener de 2003
A les 16’30 hores del 23 de gener de 2003, a la seu de la Conselleria
d’Educació i Cultura, es reuneix en segona convocatòria la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears per tractar l’ordre del dia
següent:
1. Acta de la sessió anterior.
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit.
3. Sorteig per a la renovació del CEIB.
4. Preparació de les jornades d’immigració i educació
5. Esmenes presentades al currículum del CF de GS d’administració
de sistemes informàtiques.
6. Proposta d’Ordre sobre subvencions d’Educació i Cultura.
7. Torn obert de paraules.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president
Amador Alzina Sans, vicepresident
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Jaume March Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Pere Antoni Segura Cortès, vocal titular
Lurdes Costa Torres, vocal titular
Jaume Cañellas Mut, vocal titular
Actua com a secretari de la sessió Macià Garcias Salvà.

DESENVOLUPAMENT DEL ORDRE DEL DIA I ACORDS PRESOS
1. Acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió de la permanent de dia 13 de desembre de
2002.
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit
El secretari informa dels assumptes següents:
a) Pressupost de 2003. S’ha aprovat a la llei de pressuposts per
valor de 134. 861 euros corresponents al capítol 2.
b) S’ha publicat el Decret 1/2003, de 3 de gener, pel qual s’estableix el currículum de CF de GM corresponent al títol de tècnic
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en gestió administrativa (BOIB 10, de 21-01-2003), que va ser
objecte de l’Informe 6/2002 aprovat pel CEIB el 26-04-2002.
c) Esquema de la Memòria del CEIB de l’any 2002. S’hi fan una
sèrie d’observacions, que es recolliran en el moment de l’elaboració: incloure-hi els informes elaborats i citar la publicació en el
BOIB de la norma objecte d’informe.
d) Llei d’educació permanent de les persones adultes. S’informa
que s’ha rebut aquest avantprojecte de llei perquè el CEIB en faci
l’informe pertinent. S’acorda trametre el text a tots els membres
del CEIB i donar un termini de presentació d’esmenes que acabarà el 7 de febrer. Farà de ponent Amador Alzina i es reunirà la
comissió d’ordenació i innovació el 13 de febrer per fer la proposta d’informe, que es debatrà en un ple en el mes de març.
3. Sorteig per a la renovació del CEIB
D’acord amb el que disposa el Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (articles 9 i 11 i disposició transitòria tercera), s’efectua el sorteig per a la primera renovació dels membres
de cada un dels sectors que integren el CEIB quan falten dos mesos perquè
es compleixin dos anys de la seva constitució.
D’acord amb el Reglament i segons el resultat del sorteig, que determinarà els consellers titulars i suplents de cada grup que han de ser renovats
en complir-se els dos anys de la constitució del Consell Escolar de les Illes
Balears, una vegada feta la consulta al conseller d’Educació i Cultura sobre
la representativitat, es comunicarà als organismes i a les entitats afectades
que han de realitzar les propostes dels nous nomenaments en el termini de
15 dies. Aquestes propostes s’han de comunicar al president del Consell
Escolar de les Illes Balears.
Aquestes propostes de nous nomenaments, que inclouen “la possibilitat de nova designació per períodes successius” (art. 9), seran traslladats
posteriorment al Conseller d’Educació i Cultura perquè dicti l’ordre de
nomenaments i la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
La relació de membres del CEIB, per sectors, que cal renovar és la
següent:
Grup a: Professorat:
Professors del sector públic:
Titular
• Gabriel Caldentey Ramos
• Vicenç Garcia Fuster

Stei-i
Stei-i
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Càndida Enciso Figueroa
Pere Pau Sintes Janer

Stei-i
Stei-i
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• Edelmiro Fernández Otero
• Andreu Ferrer Gomila

Stei-i
Joana Torres Yern Stei-i
FETE-UGT Maria Alarcón Bigas FETE-UGT

Professors del sector privada:
Titular
• Mª Neus Santaner Pons

Stei-i

Suplent
Paulí Aguiló Vicente

Stei-i

Grup b: Pares i mares d’alumnes:
Pares i mares d’alumnes del sector públic:
Titular
Suplent
• José Luis Aparicio Bravo
COAPA
Jaume Català Ferragut
COAPA
• Antoni Pomar Bofill
COAPA
Aurora Díez Doyzi Andreu COAPA
Pares i mares d’alumnes del sector privat:
Titular
Suplent
• Enric Josep Oltra Romero
FEBA
Antonio Seguí Fernández
• Pedro Castro Verger
FEBA
Francisco Massip Vallés
Grup c: Alumnes d’ensenyament no universitari:
Alumnes del sector públic:
Titular
• Emma Montserrat Calbó
FAEB
Alumnes del sector privat:
Titular
• Francesc Jaume Méndez

Suplent
Amador Corbera Jaume

FEBA
FEBA

FAEB

Suplent
FAEB

Grup d: Representants del personal administratiu i de serveis dels centres docents:
Titular
Suplent
• No s’han pogut sortejar perquè no s’han nomenat cap vegada.
Grup e: Representants titulars de centres privats:
Titular
• Margalida Moyà Pons
FERE

Suplent
Miquel Gil Vos

FERE

Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:
Titular
Suplent
• Representant CC.OO.
No nomenat cap vegada
Grup g: Representants d’organitzacions patronals:
Titular
• Magdalena Mateu Gelabert CECE

Suplent
Josep M. Balaguer Poblet

Grup h: Representants de la Conselleria competent en Educació:
Titular
• Catalina Noguera Nicolau
(Conseller d’Educació i Cultura)
• Pere A. Segura Cortès
(Conseller d’Educació i Cultura)
Grup j: Representants de l’administració local:
Titular
• Onofre Bisbal Busquets
FELIB
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• Lourdes Costa Torres

FELIB

Grup k: Representants del Consells insulars:
Titular
• Francesca Tur Riera.
Presidenta del Consell Insular d’Eivissa i Formentera
• Joan Cerdà Rull.
Presidenta del Consell Insular de Mallorca.
Grup l: Representant de la UIB:
Titular
• Guillem Ramon Pérez de Rada UIB

Suplent
Francesca Salvà Mut

UIB

Grup m: Personalitats de prestigi reconegut:
Titular
• Antoni Colom Cañellas
(Conseller d’Educació i Cultura)
• Amador Alzina Sans
(Conseller d’Educació i Cultura)
Grup n: Representant del Col·legi de Doctors i Llicenciats:
Titular
Suplent
• Jaume Cañellas Mut.
CDL
Guillem Estarellas Valls

CDL

Grup o: Representant de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears:
Titular
Suplent
• Jacqueline Cardell Calafat
CETAIB Miquel Rosselló Castell
CETAIB

4. Preparació de les jornades d’immigració i educació
Es prepara el desenvolupament de les jornades de demà. S’acorda fer
un obsequi i una carta d’agraïment a les persones que hi participen com a
ponents i abonar la minuta de la conferència d’Isidor Marí.
5. Esmenes presentades al currículum del CF de GS d’administració de
sistemes informàtiques
S’informa que el 15 de gener va acabar el termini de presentació de
propostes a la proposta d’informe al decret elaborada per la comissió d’ordenació i innovació el 12 de novembre de 2002. Durant aquest període, no s’
ha presentat cap proposta. En conseqüència, s’acorda passar l’Informe al plenari de 14 de febrer.
6. Proposta d’Ordre sobre subvencions d’Educació i Cultura
S’informa que el 22 de gener va acabar el període de presentació de
propostes al text de l’Ordre esmentada. Atès que no se n’hi ha presentada
cap, s’acorda que la secretaria elabori l’informe pertinent i que es debati en
el ple de 14 de febrer. Aquest informe incorporarà la recomanació d’evitar la
presentació de documents que ja estiguin en possessió de l’administració.
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7. Torn obert de paraules
No se’n formulen.
I sense més assumptes per tractar, a les 18’30 hores s’aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari, estenc l’acta.

El Secretari,

El President,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 23 de gener de 2003

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
De dia 13 de febrer de 2003
A les 16’30 hores del 13 de febrer de 2003, a la seu de la Conselleria
d’Educació i Cultura, es reuneix en segona convocatòria la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears per tractar l’ordre del dia
següent:
1. Acta de la sessió anterior.
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit.
3. Informe del president.
4. Preparació del plenari de 14 de febrer:
– Proposta d’informe sobre l’Ordre pel la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.
– Proposta d’informe sobre el currículum del CF d’administració
de sistemes informàtics
– Proposta de document Immigració i educació de les Illes
Balears.
5. Torn obert de paraules.
Hi assisteixen amb dret veu i vot els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president
Amador Alzina Sans, vicepresident
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Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Jaume March Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Pere Antoni Segura Cortès, vocal titular
Lurdes Costa Torres, vocal titular
Jaume Cañellas Mut, vocal titular
ACORDS PRESOS

1. Acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el 23 de gener de
2003.
2. Informe del secretari
El secretari informa dels assumptes següents:
a) Proposta de decret de registre de centres docents de les Illes
Balears. Atès que durant el període d’exposició no s’han presentat propostes per a l’elaboració de l’informe, s’acorda comunicarho al conseller d’Educació i Cultura i, en un proper plenari,
aprovar un informe que reculli aquesta eventualitat.
b) Renovació de membres del CEIB. S’informa del procés que s’ha
seguit per comunicar les renovacions mitjançant cartes certificades.
c) Respostes rebudes als diversos informes. S’han rebut les respostes als informes 4/2002 sobre atenció a alumnes amb necessitats
educatives especials, a l’Informe 12/2002 sobre el projecte de
Decret pel qual es regulen les associacions, federacions i confederacions de pares i mares d’alumnes i a l’Informe 13/2002
sobre el projecte de Decret pel qual es regulen les associacions,
federacions i confederacions d’alumnes.
3. Informe del president
El president dóna compte de la carta de la ministra d’Educació en què
respon a la comunicació que enviaren diversos consells escolars autonòmics
amb els acords dels encontres celebrats durant els anys anteriors. També
informa de les reunions mantingudes en el si del Consell Social de la
Llengua Catalana i de l’entrevista publicada a Quaderns d’Educació.
4. Preparació del plenari de 14 de febrer
Ordre de subvencions en matèria d’educació, cultura i política lingüística. S’estudia la proposta presentada per l’STEI-i sobre la necessitat que
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els sol·licitants de subvencions compleixin els requisits de contractació laboral. S’acorda passar la proposta d’informe al plenari.
Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu
de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Administració de
sistemes informàtics. Atès que no s’han produït noves propostes a la proposta d’informe, s’acorda passar-lo íntegrament a debat del plenari de demà.
Document sobre immigració i educació. Després de la discussió sobre
diversos punts del document, s’acorda passar a debat del plenari el capítol
tercer, amb les propostes d’actuació que suggereix el CEIB.
Pel que fa a les propostes que han presentat STEI-i i COAPA relatives a la condemna de la guerra, es proposa que els assistents al plenari s’hi
adhereixin a títol individual, si ho consideren escaient.
I sense més assumptes per tractar, a les 19’05 hores s’aixeca la sessió,
de la qual com a secretari estenc l’acta.

El Secretari,

El President,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 13 de febrer de 2003

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
De dia 7 de març de 2003
A les 10’30 hores del 7 de març de 2003, a la seu de la Delegació
Territorial de Menorca de la Conselleria d’Educació i Cultura, es reuneix en
segona convocatòria la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes
Balears per tractar l’ordre del dia següent:
1. Acta de la sessió anterior.
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit.
3. Sorteig per a la renovació del CEIB.
4. Preparació de les jornades d’immigració i educació
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5. Esmenes presentades al currículum del CF de GS d’administració
de sistemes informàtiques.
6. Proposta d’Ordre sobre subvencions d’Educació i Cultura.
7. Torn obert de paraules.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president
Amador Alzina Sans, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal suplent
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent
Marta Monfort Miserachs, vocal suplent
Pere Antoni Segura Cortès, vocal titular
Ma. Gràcia Muñoz Salvà, vocal suplent
Jaume Cañellas Mut, vocal titular
Hi assisteixen com a convidats Marc Genestar Llufriu, director de l’Escola d’Adults
de Maó, i Eduard Riudavets, delegat territorial d’Educació a Menorca.
Actua com a secretari de la sessió Macià Garcias Salvà.

DESENVOLUPAMENT DEL ORDRE DEL DIA I ACORDS PRESOS
En primer lloc, el president saluda els assistents i agraeix la presència
dels dos convidats, així com la disposició del delegat territorial per acollir la
presència del Consell Escolar a Menorca.
1. Acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió de la permanent de dia 13 de febrer de
2003.
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit
El secretari informa dels assumptes següents:
a) Qüestionari sobre funcionament de Consells Escolars. El C. E.
de Cantàbria va trametre un qüestionari sobre funcionament,
organització, activitats i mitjans materials i humans de què disposen els consells escolars autonòmics, amb la intenció d’elaborar unes dades que, una vegada recollides, es passaran a tots els
consells escolars. S’informa que en el termini previst es va contestar el qüestionari.
b) Calendari de l’Encontre de Salamanca. El C. E. de Castella i Lleó
ha tramès un missatge amb el calendari que estableixen per a
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l’organització de l’Encontre de consells escolars. Aquest calendari fixa les dates següents: 7 de març, realització de la síntesi de
les propostes de suggeriments i millores; 22 de març, presentació d’esmenes a les propostes de síntesi segons la fitxa-model;
22-30 de març, elaboració de la documentació per part del CE
de Castella i Lleó; 8 d’abril, encontre de presidents; 16 d’abril,
lliurament del document de síntesi als consells escolars.
3. Informe del delegat territorial de Menorca
Eduard Riudavets agraeix la presència de la comissió permanent a
Menorca i la convidada que va rebre de part del president per poder ser-hi
present com a convidat. Tot seguit, informa sobre la situació educativa a
Menorca, en el qual destaca que el tòpic que sovint circula sobre la bonança
de la situació de l’ensenyament a l’illa s’ha de matisar amb la constatació de
l’existència de determinats problemes que esvaeix la idea d’una situació
idíl·lica. Això no obstant fa constar l’existència d’una comunitat educativa
rica, cohesionada i dinàmica que treballa, juntament amb les administracions, per una millora de la qualitat educativa. També fa un repàs de les
actuacions de la Conselleria en obres en els centres públics i dotació de personal docent, que s’ha incrementat en uns 70 professors durant aquests
darrers quatre anys. Igualment destaca la celebració de jornades de formació
del professorat d’infantil, primària i secundària i la signatura de convenis de
col·laboració amb entitats cíviques per tal de cercar solucions per als nins i
joves amb risc escolar.
Acabada la intervenció, s’obre un torn de paraules amb participació
de diferents assistents. S’hi constata la problemàtica que suposa el gran creixement de població escolar nouvinguda arran de la immigració massiva que
arriba a l’illa, la qual cosa suposa augmentar ratios d’alumnes, accelerar
obres de reforma i construcció de centres, adaptar-se a la diversitat cultural
de procedència amb aplicació del PALIC i del desplegament d’atencions a
alumnes amb necessitats educatives especials.
4. Informe del president
Bernat Sureda proposa publicar l’Informe del CEIB sobre educació i
immigració, per tal d’iniciar una col·lecció d’estudis i documents. S’aprova
la proposta i s’acorda sol·licitar pressupost a Esment.
També informa de les dificultats per elaborar l’estudi sobre el sistema
educatiu, atesos els problemes que hi ha amb la fiabilitat de les dades, per la
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qual cosa s’intentarà fer-ne una selecció acurada amb els responsables d’estadística de la Direcció General de Planificació i Centres.
A continuació, es fa un repàs de la situació en què es troba l’estudi
sobre família i educació i s’informa que el document redactat com a esborrany serà tractat pel grup de treball, que es reunirà el 20 de març, a les 16
hores.
En relació a la proposta de planificació escolar de Mallorca (Palma
exclosa), s’acorda mantenir el següent calendari de treball:
– Reunió de la comissió de planificació, construccions i equipament: dia 20 de març, a les 10 hores.
– Comissió permanent: dia 21 de març, a les 10 hores.
– Període de presentació d’esmenes a la proposta d’informe: des de
l’enviament fins dia 8 d’abril.
– Plenari: 11 d’abril.
Sobre la planificació d’Eivissa i Formentera, no es pot fer el calendari
de treball perquè no s’ha rebut la proposta, tot i que sembla que la sol·licitud d’informe serà imminent.
5. Propostes de renovació de membres del CEIB.
S’informa del procediment que s’ha seguit per comunicar el resultat del
sorteig que va determinar les renovacions biennals del CEIB. D’acord amb les
trameses de cartes certificades a les diferents institucions i organitzacions, entre
el 25 i el 27 de febrer s’havia de produir la resposta de totes les propostes de
renovació. A hores d’ara, s’han efectuat les següents propostes: STEI-i, cooperatives d’ensenyament, Consell Insular d’Eivissa i Formentera, FELIB (sense
proposar suplents), CECE, FERE, CODL, COAPA (a falta del suplent de Joan
Melis Nebot, del sector de pares i mares dels centres concertats) i UIB. Falten
per proposar: els estudiants de FAEB, els pares i mares de FEBA, el representant de FETE-UGT i el del Consell de Mallorca.
6. Presentació de l’esborrany de la memòria de 2002
Es presenta un avanç del document, que encara no està acabat, per la qual
cosa no s’analitza.
7. Proposta d’Informe 3/2003 sobre l’avantprojecte de llei d’educació permanent de persones adultes a les Illes Balears
En primer lloc, es dóna la paraula a Marc Genestar, director de l’EPA
de Maó, que explica el funcionament d’aquests centres a Menorca i de la
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tasca educativa que realitzen. Entre d’altres aspectes, comenta que l’educació
de persones adultes comprèn molts d’aspectes de la formació i que, per tant,
afecta diverses administracions i conselleries. També considera que aquesta
formació s’ha de fer en centres específics, si pot ser deslligats dels centres
educatius de l’ensenyament general, on una part dels assistents a les activitats de formació d’adults fracassaren en una etapa més primerenca de la seva
vida. Insisteix en el fet que no s’ha de fer de les escoles de persones adultes
uns centres on s’hi ajuntin els qui fracassaren a les escoles per a joves i que,
per això, cal que els centres ofereixin un ventall ample i divers d’oferta educativa per a tothom.
A continuació, Amador Alzina fa l’explicació de l’esborrany de document elaborat per la comissió d’ordenació i innovació al llarg de dues sessions de treball. Una vegada debatut el text, la comissió permanent aprova
la proposta d’Informe 3/2003 sobre l’avantprojecte de llei de formació permanent de persones adultes i s’acorda trametre’l a tots els membres del CEIB
perquè es pugui debatre i aprovar en el ple de dia 11 d’abril. Per tal motiu,
es dóna com a termini per enviar-hi propostes fins dia 8 d’abril.
8. Torn obert de paraules
Gabriel Caldentey demana que la Conselleria d’Educació i Cultura informi
sobre el desplegament de la llei orgànica de qualitat de l’educació per part
del MECD, especialment pel que fa a la incidència sobre els horaris d’ensenyament de català. El president es compromet a demanar aquesta informació.
I sense més assumptes per tractar, a les 14’30 hores, s’aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari, estenc l’acta.

El Secretari,

El President,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Maó, 7 de març de 2003
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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
De dia 21 de març de 2003
A les 10 hores del 21 de març de 2003, a la seu de la de la Conselleria
d’Educació i Cultura, es reuneix en segona convocatòria la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears per tractar l’ordre del dia
següent:
1. Acta de la sessió anterior.
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit.
3. Informe del president.
4. Proposta d’informe sobre la proposta de planificació escolar de la
part forana de Mallorca.
5. Proposta de document sobre família i educació.
6. Torn obert de paraules.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president
Amador Alzina Sans, vicepresident
Lurdes Costa Torres, vocal
Gabriel Caldentey Ramos, vocal
Francesca Rigo Pons, vocal
Jaume March Serra, vocal
Margalida Moyà Pons, Vocal
Pere Antoni Segura Cortès, vocal
Actua com a secretari de la sessió Macià Garcias Salvà.
Hi assisteix com a convidat Jaume Morey, director general d’Administració
Educativa.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS PRESOS
En primer lloc, el director general d’Administració Educativa explica
les repercussions del desenvolupament de la LOCE sobre el sistema educatiu, especialment pel que fa a l’ensenyament del català i del castellà a l’EP.i
parla dels possibles caires inconstitucionals que pot tenir aquesta mesura.
L’STEI-i afirma que dóna suport al recurs d’inconstitucionalitat que vol presentar el Govern de les Illes Balears.
El president agraeix la presència del Sr. Jaume Morey, el qual abandona la sessió en acabar el torn d’intervencions sobre aquest punt.
Tot seguit, es reprèn l’ordre del dia anunciat.
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1. Acta de la sessió anterior
Llegida l’acta de la sessió de la permanent de dia 7 de març de 2003,
s’aprova per unanimitat.
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit
El secretari informa dels assumptes següents:
a) S’ha rebut el projecte de Decret, pel qual s’estableix el currículum
dels estudis superiors de disseny. S’acorda passar-lo a debat de la
comissió d’ordenació i innovació educativa i enviar el text a tots els
membres del CEIB i s’obre un termini per enviar esmenes des d’avui fins dia 3 d’abril a les 9 hores.
b) S’ha rebut la proposta d’informe de Planificació escolar d’Eivissa i
Formentera. S’acorda que serà debatuda per la comissió de planificació, que es reunirà a Eivissa dia 4 d’abril. S’obre un termini per
presentar esmenes des d’avui fins al 3 d’abril. També s’acorda
demanar l’assistència d’un membre de l’administració que hagi
treballat en l’elaboració de la planificació escolar esmentada i convidar-hi tots els membres del CEIB d’Eivissa i Formentera, encara
que no formin part de la comissió de planificació.
c) Referent a la memòria del Consell Escolar de les Illes Balears de
l’any 2002 s’acorda obrir un termini de suggeriments que finalitzarà el dia 9 d’abril.
d) Es demanarà a AMADIP-Esment un pressupost per 1000 exemplars en color i dos pressuposts més.
e) S’informa que s’han enviat una carta als membres del CEIB que
deixen de formar-ne part com a conseqüència dels sorteig de renovació dels dos anys.
f) També es fa avinent que una vegada que surti l’Ordre de nomenament dels nous membres del CEIB caldrà renovar la comissió permanent.
3. Informe del president.
El president anuncia que la comissió permanent es reunirà el proper
dia 10 d’abril, a les 16,30 h.
També comenta que el document que s’ha elaborat contra la guerra
s’ha enviat a tots els integrants del CEIB i que s’ha obert un termini per presentar-hi esmenes fins 9 d’abril.
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4. Proposta d’informe sobre la proposta de planificació escolar de la part
forana de Mallorca.
S’aprova l’esborrany redactat per la comissió de planificació de dia 20
de març i s’acorda trametre’l a tots els membres del CEIB. També s’obre un
termini per aportar-hi esmenes fins dia 9 d’abril.
5. Proposta de document sobre família i educació
No hi ha modificacions sobre el document elaborat prèviament i s’envia a tots els membres del CEIB. La comissió permanent va considerar que
seria convenient que s’enviassin propostes concretes per fer a la comunitat
educativa. Queda obert un termini per aportar-hi esmenes fins dia 9 d’abril.
6. Torn obert de paraules
No hi ha preguntes.
I sense més assumptes per tractar, a les 14 hores, s’aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc l’acta.

El Secretari,

El President,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 21 de març de 2003
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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
De dia 10 d’abril de 2003
A les 16,30 hores del 10 d’abril de 2003, a la seu de la de la
Conselleria d’Educació i Cultura, es reuneix en segona convocatòria la
comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears per tractar l’ordre del dia següent:
1. Acta de la sessió anterior.
2. Informe del secretari.
3. Informe del president.
4. Preparació del plenari de dia 11 d’abril (esmenes rebudes als diferents informes i a la Memòria de 2002).
6. Torn obert de paraules.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
-Bernat Sureda Garcia, president
-Amador Alzina Sans, vicepresident
-Gabriel Caldentey Ramos, vocal
-Francesca Rigo Pons, vocal
-Pere Antoni Segura Cortès, vocal
Per malaltia del Sr. Macià Garcias Salvà, actua com a secretaria de la sessió la Sra.
Francesca Rigo Pons.

DESENVOLUPAMENT DEL ORDRE DEL DIA I ACORDS PRESOS
1. Acta de la sessió anterior
A causa de l’absència del secretari, es posposa l’aprovació de l’acta de
la sessió de la permanent de dia 21 de març de 2003, per a una propera sessió, així com l’informe del secretari.
2. Informe del president
El president informa sobre la trobada de presidents que es realitzà a
Valladolid els dies 7 i 8 d’abril, per a la preparació dels XIV “Encontres de
Consells Escolars de comunitats autònomes i de l’Estat”, que s’ha de celebrar a Salamanca els dies 6, 7, 8 i 9 de maig.
També s’acorda que a l’encontre de Salamanca hi assistiran, preferentment, els membres de la comissió permanent. En cas de no haver-hi suficients voluntaris, es proposaran altres consellers del plenari.
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3. Preparació del plenari de dia 11 d’abril (esmenes rebudes als diferents
informes i a la memòria de 2002)
• Memòria del CEIB de 2002. L’STEI-i presenta i s’aproven algunes
modificacions de caràcter tècnic.
• Es debaten les propostes presentades als informes 3/2003 i
4/2003, i es remeten al plenari de dia 11.
• L’informe, 5/2003 i el document sobre Família i Educació, en no
haver-hi propostes d’esmenes, s’aproven i es presenten al plenari
de dia 11.
4. Resolució sobre el desenvolupament de la Llei de qualitat de l’educació.
Es presenten esmenes per part de l’STEI-i i les Cooperatives de
Treball. Debatudes les esmenes, s’acorda elaborar un text refós.
5. Altres temes de tràmit.
Presentats a la mateixa reunió els esborranys d’informe sobre el mapa
escolar d’Eivissa i Formentera elaborat per la comissió de planificació reunida el dia 4 d’abril a l’Ajuntament d’Eivissa, es proposa trametre a tots membres del Consell Escolar i obrir un termini per fer-hi esmenes fins dia 12 de
maig.
Referent a l’informe sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el
currículum dels estudis superiors de disseny i es regula l’accés a aquests
ensenyaments, elaborat dia 10 d’abril per la comissió d’ordenació i innovació reunida a la seu de la Conselleria d’Educació, s’acorda enviar-lo als membres del CEIB i obrir un termini per presentació d’esmenes fins el dia 12 de
maig.
Els dos informes esmentats es debatran en un plenari que se celebrarà el mes de maig.
El president lliura als assistents la documentació sobre el Pla general
de normalització lingüística del Consell Social de La Llengua Catalana, a la
qual es poden fer propostes relacionades amb educació que siguin avaluables
a curt termini.
També s’acordà remetre el document a tots els membres del CEIB.
6. Torn obert de paraules
L’STEI-i fa constar que la seva activitat col·laboradora en aportació
d’esmenes i propostes no es veuen prou reflectides a les actes, de la qual cosa
el president en pren nota.
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I sense més assumptes per tractar, a les 14 hores, s’aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc l’acta.

Francesca Rigo Pons

Bernat Sureda Garcia

Palma, 10 d’abril de 2003

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ
PERMANENT DEL CONSELL ESCOLAR
DE LES ILLES BALEARS
De dia 10 de maig de 2003
A les 16’30 hores del 15 de maig de 2003, a la seu de la Conselleria
d’Educació i Cultura, es reuneix en segona convocatòria la comissió permanent
del Consell Escolar de les Illes Balears per tractar l’ordre del dia següent:
1. Acta de la sessió anterior.
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit.
3. Informe del president.
4. Informe del director de l’Institut Avaluació de la Qualitat Educativa.
5. Preparació del plenari de dia 16 de maig.
6. Torn obert de paraules.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president.
Amador Alzina Sans, vicepresident.
Gabriel Caldentey Ramos, vocal.
Pere Antoni Segura Cortès, vocal.
Actua com a secretari de la sessió Macià Garcias Salvà
Hi assisteixen com a convidat Jaume Morey, director general d’Administració Educativa, i Gaspar Nicolau Crespí, director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema
Educatiu de les Illes Balears.
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DESENVOLUPAMENT DEL ORDRE DEL DIA I ACORDS PRESOS
1. Acta de la sessió anterior
Llegida l’acta de la sessió de la permanent de dia 10 d’abril de 2003,
s’aprova per unanimitat.
2. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit
El secretari informa que s’ha rebut una nota interior del director general de FP i Inspecció Educativa mitjançant la qual presenta al CEIB l’esborrany del Pla General de Qualificacions i Formació Professional. Els assistents consideren que amb aquesta comunicació no s’ha complert el tràmit
adient per demanar informe del CEIB, tot i que s’agraeix l’enviament.
3. Informe del president
a) Presentació del desplegament de la LOCE: el director general
d’Administració Educativa presenta un document que resumeix el
desenvolupament de la LOCE i lliura als assistents un esborrany
dels projectes de RD que ha elaborat el Ministeri d’Educació.
b) El president informa sobre les jornades de formació professional al
País Basc que s’han de celebrar els dies 17, 18 i 19 de juny. Es decideix que hi assistirà Amador Alzina, vicepresident del CEIB.
4. Informe del director de l’Institut Avaluació de la Qualitat Educativa
Es retira aquest punt de l’ordre del dia, a l’espera de comptar amb
major participació en una altra reunió.
5. Preparació del plenari
S’acorda proposar al ple el canvi d’ordre dels punts 6 (Proposta d’informe 6/2003 sobre la planificació escolar d’Eivissa i Formentera) i 7
(Proposta d’informe 7/2003 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el
currículum dels estudis superiors de disseny), per un millor desenvolupament dels debats.
Tot seguit, es fa un repàs de les propostes d’esmenes que s’han rebut
als informes que es presenten a debat. Concretament, s’ha rebut una esmena de l’STEI-i a l’informe sobre la planificació escolar d’Eivissa i Formentera
i no se n’han rebut a l’informe del currículum d’estudis superiors de disseny
i al document sobre educació i família.
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6. Torn obert de paraules
No es demanen paraules.
I sense més assumptes per tractar, a les 18 hores, s’aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc l’acta.

El Secretari,

El President,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 15 de maig de 2003

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ
PERMANENT DEL CONSELL ESCOLAR
DE LES ILLES BALEARS
De dia 6 de juny de 2003
A les 10 hores del 6 de juny de 2003, a la seu del CEPA Camp Rodó
(c/ Joan Capó s/n Palma), es reuneix, en segona convocatòria, la comissió
permanent del Consell Escolar de les Illes Balears, per tractar l’ordre del dia
següent:
1. Acta de la sessió anterior.
2. Constitució de la nova comissió permanent.
3. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit.
4. Informe del president.
5. 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.
6. Edició de la Memòria del CEIB de 2002.
7. Torn obert de paraules.
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Hi assisteixen, amb dret a veu i vot, els membres següents:
Bernat Sureda Garcia, president
Amador Alzina Sans, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Pere Antoni Segura Cortès, vocal titular
Lurdes Costa Torres, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Ha demanat excusa per la seva absència: Margalida Moyà Pons.
Actua com a secretari de la sessió: Macià Garcias Salvà.

DESENVOLUPAMENT DEL ORDRE DEL DIA I ACORDS PRESOS
1. Acta de la sessió anterior
Es llegeix l’acta de la sessió anterior, celebrada el 15 de maig de 2003,
i s’aprova per unanimitat.
2. Constitució de la nova comissió permanent
Després de la presa de possessió dels nous membres del CEIB i de l’elecció dels representants dels diferents sectors que formen part de la comissió permanent, efectuades en el ple de dia 16 de maig passat, d’acord amb el
que estableix el Reglament d’organització i funcionament del CEIB, es constitueix la comissió permanent, amb la incorporació dels nous titulars
següents: Joan Melis Nebot, Catalina Esteve Jofre i Guillem Estarellas Valls.
3. Informe del secretari sobre assumptes generals de tràmit
Macià Garcias informa de diverses qüestions:
– Elaboració de l’inventari de material propi del CEIB. Vegeu full adjunt.
– Estat de comptes actualitzat. El subprograma 42A02, avui, presenta un total de 48. 816, 47 euros gastats i el saldo és de 86. 044, 62
euros, sobre un pressupost inicial de 134. 584, 22 euros.
– Nomenaments dels representants d’alguns sectors. L’Ordre del
conseller d’Educació i Cultura de 6 de maig de 2003 (BOIB de 2705-2003) ha nomenat els representants titulars i suplents d’ANPE
(sector del professorat), els representants titular i suplent dels estudiants no universitaris, el suplent del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, i el titular i suplent del Consell Insular de Mallorca.
– Correspondència rebuda, que inclou les conclusions de l’Encontre
de CC. EE. de Salamanca.
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4. Informe del president
Bernat Sureda informa de les dificultats que hi ha hagut per poder
enllestir l’informe sobre el sistema educatiu i que, per tal motiu, tal com
s’havia sol·licitat, el conseller va acordar destinar un funcionari amb un perfil professional adequat perquè dugués a terme tasques com l’esmentat informe. Això no obstant, els canvis polítics que afectaran la Conselleria impediran que per ara es materialitzi aquest acord, a l’espera de les decisions que
pugui prendre el nou equip.
5. 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.
Atès que no s’han rebut propostes per elaborar l’informe, s’acorda trametre una carta al conseller informant-lo d’aquest fet. Això no obstant, en
un proper plenari es durà el tema a debat.
6. Memòria del CEIB de 2002
El secretari presenta el disseny que ha elaborat Gabriel Thomàs
Rosselló per a la pàgina web i per a l’edició del llibre. S’estudien els pressuposts presentats i s’acorda demanar-ne un a Esment, empresa que, si no presenta un cost superior al 10% en comparació a les altres ofertes, realitzarà la
feina, atès l’interès social de la tasca que realitza. També s’acorda fer una
tirada de 1.200 exemplars del llibre i distribuir-lo als centres docents, a les
institucions públiques i als sectors que hi puguin estar interessats.
7. Torn obert de paraules
Guillem Estarellas demana que se sol·liciti informació sobre una convocatòria d’intercanvis a l’estranger per a professorat en la qual, segons la
seva informació, es demana el requisit de ser menor de 45 anys, amb la qual
cosa, considera, es pot caure en una discriminació injustificada.
I sense més assumptes per tractar, a les 11’45, s’aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari, estenc acta.
El Secretari,

El President,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 6 de juny de 2003
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ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA
De dia 26 de novembre de 2003
A les 16’37 hores del 26 de novembre de 2003, a la 3a. planta de la
Conselleria (C/. Capità Salom), es reuneix en segona convocatòria, la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears, en caràcter extraordinari.
Assistents
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, viceprsident
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Excusa assistència Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Actua com a secretari Nicolau J. M. Salom Sancho

1. Es llegeix i s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió celebrada el 15 de maig de 2003.
2. Es facilita als consellers 4 notes informatives de la dinàmica del CEIB en
aquest inici del curs escolar 2003-2004.
3. El President informa sobre l’inici d’aquesta etapa neoconstitutiva, de la
voluntat de treballar en línia de consens i d’autonomia del Consell, que
queda palesa d’entrada en les gestions encaminades a comptar prest amb oficina pròpia del Consell.
4. A continuació exposa la necessitat de convocar el més prest possible un
Ple que té com a prioritats la presa de possessori dels nous consellers nomenats, la necessitat de renovació de la Permanent que ve donada pels buits
actuals i per complir-se aquest mes de desembre els dos anys establerts reglamentàriament, així com de les Comissions específiques, per tal de distribució de tasques; (En aquests moments ja n’hi ha una de molt concreta sobre
la Formació Professional, arrel de la XV trobada de Consells Escolars
Autonòmics i Estatal, per aquest curs escolar 2003-2004) com també del
propòsit del Conseller d’Educació i Cultura d’informar sobre el Pressupost
de la Conselleria al CEIB dia 23 de desembre.
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5. Desprès d’un debat ric en aportacions sobre la dinàmica del Consell i suggeriments sobre el funcionament de la Permanent, en el qual intervenen
quasi tots els presents, queden acceptats els temes proposats i es demana al
President interessi davant el Conseller d’Educació i Cultura, la conveniència
d’avançar la informació del pressupost a la data prevista del 23 de desembre.
6. Queda suggerit seria més convenient la segona setmana de desembre i la
possibilitat que el tema de la Formació Professional s’encarregui a la Comissió d’Ordenació i Innovació del sistema educatiu.
7. En el torn de precs i preguntes, el vocal Sr. Melis demana que a la propera reunió del Ple, s’exposi la filosofia que preten desenvolupar el renovat
Consell Escolar de les Illes Balears i la vocal Sra. Rigo sol·licita consti en acta
i s’elevi a qui correspongui, la protesta del STEI-i per no haver estat convidats els membres del CEIB a la presa de possessori del President i Vicepresident a l’acte oficial celebrat a Presidència de Govern.
I sense més assumptes per tractar, a les 17’41 s’aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari, estenc acta.
Palma, 26 novembre 2003
Signat:

Vist-i-plau
El President,

Nicolau J. M. Salom Sancho

Joan F. Romero Valenzuela
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