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4.1. PLE
Data: . . . . . . . . . . . . . . Dia 5 de març de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . . Escola d’Hoteleria (UIB)
Durada: . . . . . . . . . . . . Entre les 10,33 i les 14’49 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 37 membres 88 %
Excusen assistència: . . . 3 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Viçens Garcia Fuster, vocal titular
Rosa Cabiró Olives, vocal suplent
Paulí Aguiló Vicente, vocal suplent
Francesca Rigo Pons, vocal titular
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
Antoni Pomar Bofill, 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
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
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 titular1
José M. Ruíz Rivero, vocal titular
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
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
1

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades:
Joan Cerdà Rull
Edelmiro Fernández Otero
Mateu Martínez Martínez
S’absenten en el transcurs de la sessió per causes justificades:
Rogelio Araújo Gil
José Mª Ruíz Rivero
Actua com a secretari, amb veu i sense vot:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Margarita Duran Vadell substitueix el titular durant la sessió.
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1. Informes aprovats:
•

Informe 01/04 al Decret sobre Ordenació del Sistema Educatiu.
Vots a favor
26
Vots en contra
3
Abstencions
5

•

Informe 02/04 al Decret sobre Admissió d’Alumnes
Vots a favor
15
Vots en contra
5
Abstencions
12

2. Altres qüestions:
•

•
•

Presa de possessió com a nous membres del Consell Escolar de:
José Mª Ruiz Rivero
Carolina Torres Cabañero
Es rebutja el barem corresponent al Decret sobre Admissió d’Alumnes.
Sol·licitud de la intervenció del Conseller d’Educació en un proper Ple, per informar sobre aspectes relacionats amb la política lingüística i d’infraestructures.

Transcripció de l’Acta:
ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 5 DE MARÇ DEL 2004
A les 10’33 hores del dia 5 de març de 2004, 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 fixada a 19 de febrer de 2004.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es llegeix i s’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la darrera
reunió celebrada el 12 de desembre de 2003. A petició del Sr. Caldentey
Ramos, aceptada per secretaria, s’introdueix una motivació a l’antepenúltim
paràgraf, quant a una petició feta per la Sra. Santaner Pons en el Torn obert
de paraules, que quedarà redactat de la següent forma: ... considera que
s’han d’incrementar les quanties de dietes del Consell Escolar de les Illes
Balears, tota vegada que no han estat actualitzades i es troben en inferioritat respecte a altres òrgans col·legiats d’aquesta C.A.
2. Presa de possessió de 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
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troben presents per primera vegada en el Ple, als quals entrega el President
la corresponent credencial:
–José Mª Ruíz Rivero
–Carolina Torres Cabañero
3. Informe 01/04 al Decret sobre Ordenació del Sistema Educatiu.
El Ponent de l’Informe Sr. Vives Madrigal procedeix a la lectura de
l’informe redactat que va ser aprovat a efectes de tramitació al Ple, per la
Comissió Permanent extraordinària celebrada el dia 18 de febrer de 2004.
Acabada la lectura, té lloc un curt recés i es reanuda la sessió a les 11’42 h.
Es debat en primer lloc l’esmena corresponent a afegir o no a l’article
16.1 un mínim de dies al calendari escolar a proposta dels representants dels
Pares, que ja s’havia acordat que es tractaria a Plenari. Desprès de moltes
intervencions com ara dels Srs./Sres. Consellers/eres: Caldentey, Esteva,
Català, González, García, Melis, Vives, Martín, Aguiló, Oliver i García,
sense poder establir un consens, s’arriba a la votació següent:
Vots favorables a augmentar el calendari escolar .............6
Vots en contra d’incloure l’esmena al text.....................17
Abstencions ....................................................................9
A continuació se passa a deliberar i votar una sèrie de Consideracions
que presentades pel grup STEI-i a la Permanent de referència, s’havia acordat es discutirien en el Ple, amb els següents resultats:
1. Consideració a l’article 7:
Vots favorables.........................................................16
Vots en contra..........................................................16
Abstencions ...............................................................0
donat l’empat s’acorda que figurarà com annex a l’informe amb el resultat
de la votació expressada.
2. Consideració a l’article 8:
Vots favorables.........................................................13
Vots en contra............................................................0
Abstencions .............................................................14
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3. Consideració a l’article 10:
Vots favorables.........................................................14
Vots en contra............................................................6
Abstencions .............................................................12
4. Consideracions als articles 10, 11, 12, 13, 14 i 15:
Vots favorables.........................................................34
5. Consideracions a l’article 18:
Vots favorables.........................................................25
Vots en contra............................................................0
Abstencions ...............................................................8
El Secretari fa constar que les diferències de participació global a cada
votació, obeeixen al fet que no es produïren seguides, sinó que entre una i
altra es produïen sucoses intervencions de distints consellers i en el moment
de votar, ho feien així, els qui estaven presents a la sala de reunions.
A les 12’54 h, es passa a intervencions sobre l’informe en global. La
Consellera Sra. Monfort Miserachs planteja objeccions a la introducció i
articles 7,9,11,27,33 i 34. El Sr. Caldentey Ramos es manifesta favorable a
l’aprovació de l’informe redactat pel Ponent i agraeix l’esforç fet per aquest,
en sintetitzar moltes de les aportacions presentades. Demana un recés d’uns
minuts, abans de la votació, que és concedit per la Presidència.
Seguidament es procedeix a la votació de l’Informe redactat pel
Ponent Sr. Vives Madrigal, que queda aprovat de la següent manera:
Vots a favor...................................................................26
Vots en contra.................................................................3
Abstencions ....................................................................5
En ús de les atribucions que confereix l’article 35.6 i 35.7 anuncien
possibilitat de presentar Vots particulars a les Consideracions no aprovades
o per part de membres que han votat negativament o s’han abstès: els representants dels grups a), b) i e), en el termini de 48 hores que se consideraran
fins al dilluns 8 de març.
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4. Informe 02/04 al Decret sobre Admissió d’Alumnes
A les 13’36 h. el Ponent Sr. Estarellas Valls, dóna lectura a l’informe
redactat i aprovat per a la seva tramitació davant el Ple, per la Comissió
Permanent de dia 18 de febrer de 2004.
En primer lloc es debat si s’ha de mantenir o suprimir el punt 2.4, que
a l’esmentada Permanent es va decidir que se tractaria en Ple. Després de
diferents intervencions es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor de mantenir el punt 2.4 ............................17
Vots en contra.................................................................1
Abstencions ....................................................................0
A continuació s’inicia un ampli debat sobre el Decret, en el qual intervenen molts dels consellers/eres en relació a si s’havien d’incloure o no en la
ponència les alternatives de Barem presentades a la Permanent pels representants dels Pares i del Professorat, i que són desconegudes pels altres sectors
que componen el Ple del CEIB.
Per sortir de l’impasse, el President Sr. Romero Valenzuela, proposa
que es voti separadament l’informe del Barem i que les alternatives que es
presentaren a la Permanent per part dels sectors indicats, puguin ser elevades a la Conselleria com a vots particulars. No obstant la Sra. Esteva considera que el Barem afecta a l’article 10 i s’hauria de fer una votació global.
La proposta del President de Votació per separat, es sotmesa a la consideració del Ple: “Votam si Votam”, amb un resultat favorable de 27 vots,
per la qual cosa a continuació és sotmès a votació l’Informe presentat pel
Ponent, separat de la Baremació, amb el següent resultat:
Vots a favor de l’informe...............................................15
Vots en contra.................................................................5
Abstencions ..................................................................12
el qual queda aprovat.
A continuació es somet a votació el Barem que figura en el Decret de
la Conselleria, amb el següent resultat:
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Vots a favor del Barem..................................................13
Vots en contra...............................................................17
Abstencions ....................................................................3
Es produeixen diferents explicacions de vots no afirmatius, centrades
en els distints punts de vista dels sectors sobre el Barem, que segons com
assenyala el Sr. Caldentey, no suposen crítica personal a la tasca desenvolupada pel Ponent i anuncien possibilitat de presentar vots particulars els
representants dels grups: a), b) i e) en el termini de 48 hores. En quan als
representants del grup e) facilitin per un escrit un avanç de les seves consideracions al Barem, que presentaran com a Vot particular.
El President Sr. Romero Valenzuela agraeix la feina feta pels consellers-Ponents dels Informes a aquests dos decrets sotmesos al Ple el dia de la
data, agraeix també la participació i aportació d’idees i suggeriments dels
consellers/eres i es disculpa si ha existit qualque error involuntari, de remissió de material previ a les deliberacions a la totalitat de membres del CEIB
per tenir completa informació prèvia a les oportunes intervencions.
5. Torn obert de paraules
– El Sr. Caldentey Ramos en nom del Sr. Fernández Otero que no ha pogut
assistir per imponderables atmosfèrics dels vols aeris, es lamenta que no s’haja inclòs a l’ordre del dia, una proposta que segons el Sr. Fernández Otero va
ser presentada en temps i forma; prega també que a un Ple del Consell hi
assisteixi l’Honorable Conseller d’Educació i Cultura, per temes com el de
Política Lingüística, al que se referia l’esmentada proposta, ja que considera
és un moment en què es necessari restablir la Pau social i el consens en matèria de Llengua dins la dinàmica dels Centres.
– El President Sr. Romero Valenzuela, li respon que immediatament que es va
conèixer la proposta del Sr. Fernández Otero, se li va donar resposta personal al
problema tècnic que s’havia produït en la seva recepció, haguda de fet desprès
de la Comissió Permanent; i es va iniciar la tramitació davant els consellers del
CEIB d’acord amb l’article 48 del Reglament, conjuntament amb altres propostes presentades pel conseller Sr. Mansilla. També va informar que ja havia
gestionat la presència del Sr. Conseller d’Educació i Cultura en una pròxima
reunió del CEIB
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– La Sra. Esteva dona suport a la petició de presència del Conseller expressada pel Sr. Caldentey en relació a qüestió lingüística i a ser consultat el
CEIB sobre infrastructures, tal com preveu l’article 3.e) del Reglament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabat aquest Ple ordinari a les 14’49 h. del dia de la data.
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Data: . . . . . . . . . . . . . .Dia 13 de maig de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Escola d’Hoteleria (UIB)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10’34 i les 14’49 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .39 membres 88 %
Excusen assistència: . . .3 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Vicens Garcia Fuster, vocal titular
Onofre Martí Mir, vocal titular
Edelmiro Fernàndez Otero, vocal titular
MªNeus Santaner Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Juan Carlos García Marín, vocal titular2
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Fernando Martín Martínez, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, 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 titular
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
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular3
Juan Roberto Masdeu Mayans, vocal titular
José M. Ruíz Rivero, vocal titular4
Antònia 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

2
3
4

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades:
Joan Cerdà Rull, vocal titular.
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Actua com a secretari, amb veu i sense vot:
N. Josep M. Salom Sancho

S’absenta.
S’absenta per causes justificades.
Fou substituït per la Sra. Joana Alomar Serra, vocal suplent.

38

memoria 2004maquetat++.qxp

3/10/06

21:10

Página 39

Reunions dels òrgans col·legiats

1. Informes aprovats:
•

Informe 03/04 de Projecte de Decret d’Educació Secundària.
Vots a favor
28
Vots en contra
3
Abstencions
4

2. Altres qüestions:
•

•

•
•

Pressa de possessió com a nous membres del Consell Escolar de:
Amador Alzina Sans
Juan Roberto Masdeu Mayans
Marc González Sabater
Intervenció del Conseller d’Educació en relació a dos eixos:
Política Lingüística
Ajornament de part de la LOCE
El Consell Escolar proposa l’expedició d’un carnet professional als docents i la contractació d’una pòlissa d’assegurança als centres educatius.
El Consell dona suport a la proposta del conseller Sr. Fernández Otero en relació
al malestar existent als centres en relació a l’ús de la llengua en el món de l’ensenyament.

Transcripció de l’Acta:
ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 13 DE MAIG DEL 2004
A les 10’34 hores del dia 13 de maig de 2004, 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 fixada a 28 d’abril de
2004.
Hi assisteixen amb dret a veu i vot els membres expressats:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat, sense objeccions, l’acta de la sessió anterior,
celebrada el 5 de març del 2004
2. Presa de possessió de nous membres del Consell
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 per primera vegada en el Ple, als quals entrega el President
la corresponent credencial
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–Amador Alzina Sans
–Joan Roberto Masdeu Mayans
–Marc González Sabater
3. Intervenció del Conseller d’Educació i Cultura Sr. Fiol
Atenent la petició formulada per diferents membres del Consell
Escolar en anteriors Permanents i gestionada pel President del CEIB, l’Honorable Conseller d’Educació i Culura Sr. Francesc Fiol ve a informar sobre
el plantejament de la Conselleria, en relació a la política Lingüística, molt
present als mitjans de comunicació aquests darrers mesos i no convertida
fins al moment en cap disposició legislativa que s’hagi d’estudiar en el CEIB.
En paraules del Conseller d’Educació i Cultura es tracta essencialment de petites modificacions que contràriament al que s’ha dit no suposen
cap intent del Govern en obstaculitzar l’aprenentatge de la Llengua
Catalana, sinó de ser rigorosos amb l’aplicació de la Llei de Normalització
Lingüística i en el respecte als Drets dels ciutadans.
– Equivalència dels coneixements de final de Secundària al nivell C.
– Aplicació de l’article 18 de la Llei de Normalització, respectant el Dret dels
Pares a triar, sense que això vulgui suposar el generar dues línies de centres.
– Tenir en compte l’article 11 del Decret de Mínims en quan a processos
d’immersió, tenint present l’opinió dels Pares.
– Respectar el dret constitucional a què els Pares rebin la informació amb
la Llengua en què ho sol·licitin.
– Revitalitzar i potenciar les modalitats lingüístiques a través de l’Institut
d’Estudis Baleàrics.
– Respectar l’autoritat lingüística de la UIB en temes científics, però no en
temes de gestió.
– Impulsar la Llengua a través de TV i Ràdio a Balears en plantejaments
raonables i no maximalistes.
Intervencions, tot i agraint la presència del Conseller d’Educació i Cultura:
– Esteva Jofre: Que el CEIB pugui estudiar l’esborrany sobre la concreció
de les mesures anunciades, necessitat que l’alumnat tengui més nivell de
cada dia, incredulitat respecte el tipus de consulta als Pares, sense infravalorar les competències dels Consells Escolars i escepticisme en relació
a català estàndard i modalitats lingüístiques.
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– Santaner Pons: Tramet la crispació existent en els centres des de les declaracions als mitjans de comunicació de 16 de gener i subratlla que el
Professorat de Centres ha fet molts d’esforços per la consolidació de la
Llengua i no s’entenen molts d’aspectes que ara es comenten.
– Català Ferragut: Demana a quin àmbit es farà la consulta als Pares, més
concreció a la declaració d’intencions i que personalment pertany a diferents estaments relacionats amb l’escola i no coneix de cap d’ells haja
estat consultat.
– Mir Martorell: Ja coneixia aquest enfocament que considera vàlid, des de la
Mesa Sectorial; critica la projecció política que fa algun sector de professorat en els centres i es reserva la crítica en analitzar concrecions dispositives
– Fernández Otero: Expressa el convenciment que per experiència directa
l’alumnat de 4rt. D’ESO no té el nivell C, a pesar dels esforços del professorat i en conseqüència demana ser consultats a l’hora de les mesures
concretes; es mostra escèptic amb les modalitats lingüístiques sobretot
des d’Eivissa on es troba exercint molt de professorat de parla valenciana, i afegia demanar que es tingués molt present l’opinió de la comunitat educativa (especialment del professorat) així com que les possibles
mesures fossin consultades al CEIB.
– González Morcillo: Critica la proliferació de Plataformes en Defensa de
la Llengua.
– Vives Madrigal: Posa en evidència la diferència entre l’automatisme que es
pretén en el nivell C al final de Secundària i l’accés a proves homologades a
l’EOI per poder tenir una certificació lingüística al final de l’ESO.
– Gelabert Oliver: Considera que al final de l’ESO, no té coneixements per
a un nivell C des de la seva experiència com a alumna.
– Monfort Miserachs: Sol·licita mesures concretes des de la Conselleria vers
els centres, per aplicar bé la Llei de Normalització.
– Llabrés Palmer: Rebutja l’ús de la llengua com a eina d’enfrontament
polític; la valora com a enriquiment i considera s’hauria de clarificar que
volem per nivell C.
Respostes del Conseller:
– Afirma que el desplegament normatiu vendrà a la consideració del CEIB.
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– L’equivalència del nivell C al final de Secundària suposa analogia amb el
que es fa a Catalunya.
– Rebat la tensió justificada a les aules, assenyalant que el 90% dels escrits
rebuts des dels Centres, no s’ajusten a la realitat, entre el que pressuposen i no s’ha dit ni pensa fer, el Govern balear.
– No es tracta de fer plantejaments localistes, sinó respectar les modalitats
insulars.
– La consulta als Pares es farà a l’àmbit del Centre que pretengui superar
el Decret de Mínims i defensa que és més democràtic consultar tothom.
– Afirma que el Govern no és contrari a la Cultura i considera la Llengua
com a important i rellevant.
Informació sobre el possible ajornament de part de la LOCE:
Davant a l’interès que desperta en aquests moments un altre tema
d’actualitat com és el possible ajornament de part de la LOCE, el Conseller
d’Educació i Cultura Sr. Fiol va prorrogar la seva intervenció voluntàriament
per tractar aquesta qüestió:
– Informa que el dilluns 17 de maig estan convocats els Consellers d’Educació de les Comunitats Autònomes al Ministeri d’Educació i Ciència per
tractar les concrecions sobre ajornament parcial de la LOCE; que ja disposen d’un esborrany de Decret en aquesta línia i que espera surti llum
d’aquesta reunió, tota vegada que ara no es poden fer futurismes i la
situació legislativament és molt complicada, ja que si bé un Decret pot
ajornar certs aspectes, per altre indret la Llei en vigor assenyala un termini de cinc anys per a la seva aplicació.
– De consideracions prèvies a una reunió com aquesta, presuposa perquè
consti en acta, que la reforma que es faci pot ser limitadíssima, i sinó “al
tiempo”, i se mostra esperançat amb que sigui efectiva la postura de diàleg que es propugna des del Govern Central.
– Aiximateix s’autocompromet, que quan hi haja qüestions concretes, tornarà gustosament a explicar-les al Consell Escolar.
Intervencions dels Consellers:
A continuació es produeix un nou torn de paraula en el qual intervenen:
– González Sabater: Manifesta suport absolut al que ha dit el Conseller;

42

memoria 2004maquetat++.qxp

3/10/06

21:10

Página 43

Reunions dels òrgans col·legiats

considera que s’ha d’aplicar i fins i tot hi cabria desplegar la Llei anticipadament.
– Esteva Jofre: Espera que el Govern Central faci cas al Consell consultiu,
cosa que no sempre ocorr aquí.
– Català Ferragut: Expressa el convenciment que totes les apreciacions
legalistes han de poder ser enteses per qualsevol ciutadà i apunta que diàleg no és només recollir opinions.
– Caldentey Ramos: Recorda com STEI-i sempre va ser crític i contrari a la
LOCE i per tant per coherència seguiran lluitant per la seva derogació;
sospita que algunes administracions educatives autonòmiques intentin
resistir més enllà del que és raonable; assenyala que si és bo que es cerqui
consens a nivell estatal, també s’ha d’intentar a cada Comunitat
Autònoma i considera positiva la reunió de la Conferencia Sectorial
d’Educació, en contrast amb les porques vegades que es va reunir el quatrienni anterior amb tot el desplegament legislatiu que es va produir.
– Mateu Gelabert: Manifesta en nom de CECE un gran suport a la LOCE
i que la seva patronal ja ha tingut ocasió de reunir-se amb la nova
Ministra, gràcies a la gestió del Sr. Peces Barba.
– Martín Martínez: Recorda que la LOCE ha estat imposada, considera
que aquest és el principal motiu de què passi el que passa en quan a situació complicada i que falta una autèntica Llei de Qualitat.
– Llabrés Palmer: Felicita al Conseller d’Educació i Cultura pel seu propòsit de defensar la normativa vigent.
– Oliver Arellano: Reflexiona que es diu haver-hi intent de diàleg, però que
no el tenim sempre des de Madrid
Resposta del Conseller d’Educació i Cultura
– Recorda que pot demostrar en dades com les consultes prèvies a l’aprovació de la LOCE foren superiors en nombre a les efectuades abans de la
LOGSE; repeteix que anirà a Madrid el proper dilluns amb tarannà dialogant, sense deixar-se dur per falsos utilitarismes i agraeix les aportacions fetes pels consellers del CEIB i el clima en què s’han fetes.
A les 12’11 h es produeix un recés a la sessió del Ple que es reanuda a
les 12’28 h.
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4. Informe 03/2004 al projecte de Decret d’Educació Secundària
El Ponent Sr. Oliver Jaume esposa al Ple el procés seguit per a l’elaboració de l’informe a través de la Comissió específica d’Ordenació i
Innovació i posteriorment aprovat per a la seva tramitació davant el Ple, per
part de la Comissió Permanent celebrada el 28 d’abril.
A continuació explica punt per punt, amb tot detall, els punts que
reflecteix l’Informe, matisant el perquè de cada qüestió i subratlla com el
text no té res de creació pròpia, sinó que recull les opinions consensuades
dels distints integrants del Consell Escolar
– González Sabater, expressa no posar en dubte la vàlua del Ponent i la dificultat que ha tingut per incloure tot el que ha estat posible, però que el
sector que representa no pot asumir aquest text i defensa l’Informe
Alternatiu que va presentar.
– Caldentey Ramos demana en base a l’article 43.2 del Reglament quan va
entrar exactament aquest document que es presenta com a Informe
Alternatiu, i demana consti en acta la seva pregunta.
– El President demana al Secretari resposta a la pregunta feta pel Sr.
Caldentey.
– El Secretari diu que:
a) Al lloc on es produeix la reunió (UIB) i a pesar d’haver traslladat a
l’acte unes quantes carpetes, no pot precisar amb tota exactitud quan
va entrar per correu electrònic l’informe Alternatiu
b) Si pot afirmar que, a Secretaria va entrar entre el 4 i el 7 de maig, en
què es trobava a unes Jornades de Consells Escolars a Madrid i que
donat no dispondre d’omnipresència ni de personal suficient a la
Secretaria, va arribar a les seves mans el dia 10 a primera hora, que
és quan va ser remès per correu electrònic a tots els membres del
CEIB.
c) Observa també que si bé té l’encapçalament d’Informe Alternatiu,
l’estructura interna del document no ho sembla.
– El Sr. Caldentey Ramos insisteix en què el procediment reglamentari per
a un Informe Alternatiu és el de 10 dies abans de la celebració del Ple.
– El Sr. Oliver Jaume, com a Ponent, proposa si es podria considerar
Esmena parcial, algun dels quals punts podria intentar-se incloure a
l’Informe aprovat per la Permanent.
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– El Sr. González Sabater, no admet la proposta del Ponent, i que rebutgen
la totalitat de l’Informe com a representant de l’Escola Catòlica.
– El Sr. Martínez Martínez proposa que per sortir de la situació, se retiri i
es continui, recordant l’expressat hores abans pel Conseller d’Educació i
Cultura en quan a què els procediments legals són molt importants
– El Sr. Caldentey proposa la retirada de l’Informe Alternatiu per el dubte
sobre la data de recepció i recorda que a la Permanent es va fixar com a
data màxima la del 8 de maig per fer aportacions.
– El Secretari demana la paraula, per puntualitzar que efectivament a l’acta de la Permanent de dia 28 d’abril es diu textualment “…tots els
Consellers puguin fer noves aportacions de cara a la sessió del Ple, fins al
dia 8 de maig.” precisió que no rectifica el Reglament en quan a períodes
per a Informes Alternatius.
– El President sotmet a votació la proposta del Sr. Martínez Martínez en
quan a retirar l’Informe Alternatiu i continuar el debat sobre l’Informe
aprovat per la Comissió Permanent, proposta que s’aprova per:
Vots a favor...................................................................16
Vots en contra.................................................................8
Abstencions ....................................................................9
– Esteva Jofre defensa una aportació de matisar l’informe oficial, que és
coneguda pels membres del CEIB, als quals va ser remesa per correu electrònic el dia 12 de maig.
Sotmesa a votació la incorporació al text oficial, s’aprova per:
Vots a favor...................................................................18
Vots en contra.................................................................6
Abstencions ....................................................................8
– El Sr. Caldentey Ramos anuncia el vot favorable a l’Informe de la Ponència
– El Sr. González Sabater anuncia el vot en contra i que presentaran un Vot
Particular.
Sotmès a votació l’Informe de la Ponència, s’aprova per:
Vots a favor...................................................................28
Vots en contra.................................................................3
Abstencions ....................................................................4
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5. Informacions del President i Secretari
– El President Sr. Romero Valenzuela informa de les XV Jornades de
Consells Escolars celebrades a Madrid, així com també en aquestes es va
decidir que l’any 2005 les organitzi el Consell Escolar Autonòmic de
Múrcia i l’any 2006 el Consell Escolar de les Illes Balears, on encara no
s’han fet en cap ocasió.
– El Secretari remet les seves informacions als “Fulls Informatius” que s’envien des de Secretaria i que en la sessió d’avui s’ha distribuït el núm. 18
d’aquest curs escolar.
6. Debat de les propostes presentades pels Consellers, per ordre cronològic de presentació
A) El Sr. Mansilla Rodríguez defensa la proposta relativa a interessar de la
Direcció General de Personal u organisme competent, la conveniència
d’expedir als docents d’aquesta Comunitat un Carnet professional, semblant al que en el seu moment expedia el Ministeri d’Educació. (Annex 1
d’aquesta Acta)
S’aprova la proposta per unanimitat.
– Caldentey Ramos recorda que a la corresponent Comissió Permanent se
va aprovar així amb l’afegit que estigués redactat en Llengua catalana.
B) El Sr. Mansilla Rodríguez defensa la proposta d’interessar de la
Conselleria la conveniència (en cas de no existir) de contractar algun
tipus de pòlissa d’assegurança contra robatoris en els centres escolars.
(Annex 2 d’aquesta Acta).
S’aprova la proposta per:
Vots a favor...................................................................28
Abstenció........................................................................1
C) El Sr. Fernández Otero defensa la proposta que recull el malestar generalitzat entre els docents amb relació a l’ús de la Llengua en el món de l’ensenyament, i a pesar de ser formulada molt abans de les explicacions que
avui ha donat personalment el Conseller d’Educació i Cultura, la mantén
per considerar existir poques concrecions. (Annex 3 d’aquesta Acta)
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S’aprova la proposta per
Vots a favor...................................................................15
Vots en contra.................................................................9
Abstencions ....................................................................3
D) El Sr. Llabrés Palmer defensa la proposta en relació a l’ús de la llengua
catalana en el món del ensenyament, presentada al conèixer i considerar
no corresponia a un esperit de diàleg i contribuïa a crispació, quan considera que la Llengua és un vehicle d’unió i no d’enfrontament.
No s’aprova la proposta per:
Vots a favor...................................................................12
Vots en contra...............................................................14
Abstencions ....................................................................7
– Caldentey Ramos justifica el seu vot en contra per l’explicació donada de
ser una reacció a una presentada per un company d’afiliació sindical.
– González Sabater assenyala que el seu grup no recolzarà per sistema propostes de qualsevol tipus, que l’Escola Catòlica entén només s’ha de pronunciar sobre instruments jurídics.
– Llabrés Palmer a pesar d’haver perdut la votació respecte la Proposta presentada, manifesta la seva satisfacció perquè en aquesta taula es puguin
debatre i presentar propostes de qüestions relacionades amb l’Educació.
7. Torn obert de paraula
– Santaner Pons demana s’elevi al Conseller la necessitat d’enllestir qualque
norma legal important en relació a l’Ensenyament de les Persones Adultes.
– Fernández Otero felicita als Consellers de Menorca presents i de manera
especial al Sr. Amador Alzina que s’ha incoporat avui a aquest Ple com a
President del Consell Escolar Insular de Menorca recentment constituït
i al Conseller de Cultura i Educació de Menorca, com a representant de
la institució.
També insisteix en la petició de que passin a debat en el CEIB qüestions
educatives en què no sigui obligatori el tractar-les.
– Martí Mir s’interessa per l’actualització necessària de la pàgina WEB del
Consell Escolar, al que respon el President Sr. Romero, indicant-li que
s’hi està treballant.
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– Garcia Fuster interessa la pregunta per adreçar-la a la Conselleria sobre
perquè encara no s’han convocat ajudes de vacances escolars que es solien
fer en el mes de juliol.
– Esteva Jofre se solidaritza amb l’éxpressat per Fernández Otero.
I no havent-hi més assumptes a tractar, és dóna per acabat aquest Ple
ordinari a les 14’49 h del dia de la data.

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

Nota:
A suggeriment del Sr. Fernández Otero, el Secretari acepta les matisacions que s’indiquen:
Paràgraf 4 de la pàgina 3:
“hi afegia demanar que es tingués molt present l’opinió de la comunitat educativa (especialment del professorat) així com que les possibles mesures fossin consultades al CEIB”
Paràgraf 2 del punt 7 de la pàgina 7:
“ i al Conseller de Cultura i Educació de Menorca, com a representant de la institució”.
Palma, 14 de juny de 2004.
N. Josep M. Salom Sancho
Secretari del Consell Escolar de les Illes Balears.
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Data: . . . . . . . . . . . . . .Dia 18 de juny de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Molí des Comte. (Establiments. Palma)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10’31 i les 13’58 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .35 membres 81 %
Excusen assistència: . . .2 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Pere Pau Cintes Gener, vocal suplent
Rosa Cabiró Olives, vocal suplent
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Neus Santander Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Catalina Esteve Jofre, vocal titular
Fernando Martín Martínez, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Marc Gonzalez Sabater, vocal titular
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent
Josep M. Balaguer Poblet, vocal suplent
Marta Monfort Miserachs, vocal titular
Miguel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Jordi Llabrés, Palmer, vocal titular
Rogelio Aráujo Gil, vocal titular
Margarita Duran Vadell, vocal suplent
Juan Robert Masdeu Mayans, vocal titular
José M. Ruiz Rivero, vocal titular
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Manel Martí Llofriu, 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

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades:
Amador Alzina Sans
Carolina Torres Cabañero
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho
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1. Informes aprovats:
•

•

•

Informe 05/04 proposta de Decret d’Educació Infantil.
Vots a favor
28
Vots en contra
4
Abstencions
0
Informe 06/04 Proposta de Decret sobre Educació Primària.
Vots a favor
17
Vots en contra
6
Abstencions
6
Informe 07/2004 Projecte de Decret de Batxillerat.
Vots a favor
18
Vots en contra
7
6
Abstencions

2. Altres qüestions:
•
•

Es rebutja un informe alternatiu a l’Informe 06/04 per 15 vots en contra, 6 a
favor i 7 abstencions.
Es rebutja un informe alternatiu a l’Informe 07/04 per 16 vots en contra, 6 a
favor i 9 abstencions.

Transcripció de l’Acta:

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 18 DE JUNY DEL 2004
A les 10’31 hores del dia 18 de juny del 2004, en el Molí d’es Comte
(Establiments) Palma, es reuneix en segona convocatòria el Ple del Consell
Escolar de les Illes Balears, d’acord amb l’ordre del dia fixada a 1 de juny del
2004.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat, amb les matisacions que recull el secretari en
el text refós de la mateixa, a suggeriment dels Srs. Caldentey, Fernández i
Balaguer.
2. No hi ha presa de possessió de nous membres, ja que no es personen els
Srs. Cerdà ni Pizarro.
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3. Informe 04/2004 al projecte de Decret de Currículum de Grau Mitjà
de Títol de Tècnic en Explotació de Sistemes Informàtics.
Feta la lectura per part de la Ponent Sra. Oliver Arellano de l’esborrany aprovat per la Comissió Permanent de dia 28 de maig, s’aprova per
unanimitat.
4. Informe 05/2004 corresponent al projecte de Decret sobre Educació
Infantil
El ponent Sr. Llabrés Palmer procedeix a la lectura de l’esborrany
aprovat per a la seva tramitació al Ple per part de la Comissió Permanent
celebrada el 28 de maig.
El Sr. González Sabater, primer signant d’un Informe Alternatiu presentat en termini reglamentari, ofereix la possibilitat de retirar aquest
Informe Alternatiu si l’informe oficial es votat punt per punt, a l’objecte de
poder votar afirmativament i negativament els aspectes en què s’està d’acord
o no.
La Presidència admet a consideració la Proposta i es produeix un
debat en el qual intervenen els Srs. Caldentey Ramos, Esteva Jofre i
Fernández Otero en defensa de l’informe de la ponència en la seva totalitat
i en contra de considerar l’Informe alternatiu com a esmenes.
Es produeix la votació de l’Informe oficial que queda aprovat, amb el
següent resultat:
Vots a favor...................................................................28
Vots en contra.................................................................4
Abstencions ....................................................................0
El Sr. Verdejo Pérez fa la consideració d’haver votat afirmativament,
no obstant considerar que no és moment adequat de sotmetre a la consideració del CEIB aquest Decret.
El Sr. Caldentey Ramos s’adhereix a aquest aclariment, assenyalant la
incoherència de seguir endavant amb aquest Decret i encara considera més
irònic el que vendrà de Batxillerat, desprès d’haver-se publicat el Decret d’ajornament de l’entrada en vigor de la LOCE en el BOE de dia 29 de maig
de 2004.
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A les 11’07 h es fa un descans en la sessió que es reanuda a les 11’40 h.
5. Informe 06/2004 corresponent al projecte de Decret sobre Educació
Primària
El ponent Sr. Vives Madrigal procedeix a la lectura de l’esborrany de
l’informe aprovat a efectes de tramitació en la Comissió Permanent de 28 de
maig.
El Secretari asumeix l’error que s’ha produït a Secretaria al fotocopiar
una versió anterior a la que ha llegit el Ponent i explica les greus dificultats
sorgides aquestes setmanes degut a la baixa per malaltia de l’ATD Sr. Antich
Adrover, substituït molt després pel Sr. Vidaña, recordant que ambdós han
posat molt d’interès amb que resultà eficaç el maneig de documentació per
aquest Ple.
El Sr. González Sabater argumenta l’Informe alternatiu que presenta
al del Ponent, en quan a temes com: la consideració d’alumnat estranger
com a de NEE, a la capacitat dels centres en tancar horari i currículum, etc.
al mateix temps que ofereix novament la possibilitat de retirar l’informe
alternatiu si l’informe oficial es votat article per article, per tal de poder
recolzar els aspectes coincidents i manifestar la seva oposició als articles amb
els quals discrepa.
S’obri un llarg debat, tant sobre les argumentacions del Sr. González
Sabater, com de la possibilitat de debatre i votar punt per punt l’Informe oficial, en el qual intervenen els Srs. Català Ferragut, Caldentey Ramos,
Fernández Otero, Duran Vadell, Melis Nebot, Vives Madrigal, Moyà Pons,
Masdeu Mayans i pel propi Sr. González Sabater.
El President Sr. Romero Valenzuela, sempre cercant avançar en un
fórmula de consens, interessa l’opinió del Secretari sobre la interpretació de
l’article 42 del Reglament i aquest assenyala que, si bé la sobirania del Ple
podria intentar trobar un consens en el debat punt per punt si tots els presents hi estassin d’acord, al cap i la fi s’hauria de votar l’Informe oficial globalment, segons l’article 42.5, com també fa l’advertiment que en cas que
fos rebutjat l’Informe oficial, hauria de tornar a la Permanent, donant-se la
circumstància que hauria acabat el termini de dos mesos de fer l’informe
requerit pel Conseller d’Educació i per tant s’entraria en l’antinòmia de què
o bé el Conseller d’Educació i Cultura podria donar per no emès Informe
del CEIB o hauria de prorrogar el termini perquè el CEIB se pronunciàs.
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Es produeixen noves intervencions dels Srs. Oliver Arellano, González
Sabater, Melis Nebot i Llabrés Palmer fins al moment en què el President procedeix a votar l’Informe oficial, que queda aprovat amb el següent resultat:
Vots a favor ..................................................................18
Vots en contra ................................................................7
Abstencions ...................................................................6
A continuació es procedeix a la votació de l’Informe alternatiu amb el
següent resultat:
Vots a favor ....................................................................6
Vots en contra ..............................................................15
Abstencions ...................................................................7
6. Informe 07/2004 corresponent al projecte de Decret sobre Batxillerat
Procedeix a la lectura de l’Informe aprovat per la Permanent de 28 de
maig el ponent Sr. Martorell Trobat.
Seguidament defensa l’Informe alternatiu el Sr. González Sabater argumentant els aspectes en què discrepa. Intervenen en el debat els Srs. Martorell
Trobat i Caldentey Ramos.
Es procedeix a la votació de l’Informe de la Ponència que queda aprovat amb el següent resultat:
Vots a favor ..................................................................17
Vots en contra ................................................................6
Abstencions ...................................................................6
A continuació se vota l’Informe Alternatiu, amb el següent resultat:
Vots a favor ....................................................................6
Vots en contra ..............................................................16
Abstencions ...................................................................9
La Presidència considera havia quedat pendent la votació de l’Informe
Alternatiu corresponent al punt 4 de l’ordre del Dia, així que rera una breu
intervenció del Sr. González Sabater i rèplica del Ponent Sr. Llabrés Palmer,
s’obté el següent resultat:
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Vots a favor ....................................................................4
Vots en contra ..............................................................14
Abstencions .................................................................11
7. Informacions de Secretari i President
El Secretari es refereix breument a què se segueix la dinàmica d’informació constant a tots els Consellers i Conselleres mitjançant les Notes
Informatives que ja han arribat al nombre de 21 fins a la data.
També manifesta el propòsit de redactar un Informe de Secretaria (no
confondre amb Memòria, que es troba totalment paralitzada) a finals d’aquest curs escolar, per presentar-lo a un proper Ple.
El President Sr. Romero Valenzuela informa que a final del mes de
juny està prevista una trobada de Presidents de Consells Escolars
Autonòmics a Valencia, per determinar quin serà el tema a tractar durant el
curs 2004-2005 per tots els Consells Escolars.
A continuació assenyala que amb motiu d’acabar prest la seva pertinença al CEIB del conseller representant de Pares Sr. Melis, s’haurà de tenir
qualque detall a la seva aportació i treball acurat que ha fet en el Consell
Escolar des del seu principi.
8. Torn obert de paraules
– El Sr. Verdejo Pérez prega s’iniciï la modificació del Reglament del CEIB
i demana també que en un proper Ple caldria tenir una informació directa dels màxims responsables a la Conselleria del procés d’escolarització,
ràtios, sobresaturació d’alumnat, etc. que tant surten pels mitjans de
comunicació
– El Sr. Melis Nebot recomana tenir molt en compte en processos i pautes
d’escolarització, la qüestió dels immigrants, que cal ser molt seriosos amb
aquest tema, que després té repercussions i tractaments diferencials en el
sector laboral.
– La Sra. Santaner Pons nota a faltar informacions directes a aquest CEIB
de la situació d’escolarització en moments en què sembla previsible l’augment de ràtios a determinats centres i puntualitza l’exigència de què
qualsevol mesura en aquest sentit s’hauria de dur a consulta del Consell
Escolar.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabat aquest Ple
ordinari a les 13’58 hores del dia de la data.

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Data: . . . . . . . . . . . . . .Dia 22 de setembre de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Molí des Comte. (Establiments. Palma)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,32 i les 13’37 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .38 membres 88 %
Excusen assistència: . . .1 membre
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Pere Pau Cintes Gener, vocal titular
Rosa Cabiró Olives, vocal suplent
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Mª Neus Santaner Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Andreu Ferrer Gomila, vocal suplent
Juana González Morcillo, vocal titular
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Marc González Sabater, vocal titular
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent
Josep M. Balaguer Poblet, vocal suplent
Marta Monfort Miserachs, vocal titular
Miguel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Jordi Llabrés, Palmer, vocal titular
Amador Alzina Seguí, vocal titular
Margarita Duran Vadell, vocal suplent
Juan Robert Masdeu Mayans, vocal titular
Joana Alomar Serra, vocal suplent
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades:
Guillem Ramón Perez de Rada, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho
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1. Informes aprovats:
•

•

Informe 08/2004 sobre la proposta de Decret de currículum de Tècnic en Atenció
Sociosanitària de Grau Mitjà.
Unanimitat
Informe 09/2004 sobre l’ordre sobre l’avaluació a l’ESO.
Vots a favor
30
Vots en contra
0
Abstencions
1

2. Altres qüestions:
•
•

Intervenció del Director General de Planificació i Centres per informar sobre aspectes del
seu àmbit.
El Consell recolza la proposta al Ple per COAPA Balears (27 de maig de 2004) sobre qüestions lingüístiques, per
Vots a favor
20
Vots en contra
2
Abstencions
11

3. Presa de possessió de :
Santiago Pizarro Simón
Pere Pau Cintes Gener

Transcripció de l’Acta:

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 22 DE SETEMBRE DEL 2004
A les 10’32 hores del dia 22 de setembre del 2004, en el Molí d’es
Comte (Establiments) Palma, es reuneix en segona convocatòria el Ple del
Consell Escolar de les Illes Balears, d’acord amb l’ordre del dia fixada a 13
de setembre del 2004.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Després de la lectura de l’acta corresponent al Ple de 18 de juny del
2004, s’aprova per unanimitat.
2. Presa de possessió de nous membres del Consell Escolar
El President entrega l’oportuna credencial als nous membres titulars
del CEIB:
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–Santiago Pizarro Simón.
–Pere Pau Cintes Gener.
3. Intervenció del Director General de Planificació i Centres Sr. Rafael Bosch
El Sr. Bosch i Sans que acudeix al Ple del consell, atenent la convidada feta pel President Sr. Romero Valenzuela, recollint les peticions formulades per distints consellers/eres de conèixer de primera mà el procés d’escolarització del curs 2004-2005, infraestructures escolars i planificació
educativa; intervé acompanyat del Director General d’Infrastructures i
alguns caps de servei, il·lustrant la seva intervenció, amb projecció de dades,
que ofereix podrà facilitar als membres del CEIB.
De la seva intervenció, es desprèn que l’escolarització per aquest curs
2004-05 suposarà un increment d’alumnat entre 1’7 i 1’8 % respecte l’anterior curs, que estam front a unes xifres d’un 10% aproximadament procedent de fora d’Espanya de 104 nacionalitats diferents.
Com a exemple de dificultats a superar en dos mesos s’han hagut de
fer 40 desdoblaments i sobre escolarització tardana, es barregen xifres d’unes
2.500 sol·licituds a resoldre en el mes de setembre.
Sobre Infraestructures, classifica la informació en obres acabades, en
fase de construcció i previstes per un futur immediat, en un context de
16.000 milions de ptas a invertir entre 2 i 3 anys, tot seguint en línies generals el Pla Escolar, aprovat pel Govern anterior i ofereix posar a disposició
dels consellers/eres un CD amb el Pla d’Infrastructures; per la qual cosa,
secretaria considera reiteratiu recollir en acta, més dades de les referides pel
Sr. Bosch i Sans verbalment o mitjançant projecció en pantalla.
La valoració global que considera d’aquest principi de curs és la de
correcta, amb problemes puntuals evidentment per les circunstàncies de
movilitat de peticions que se formulen a partir de 1r de juliol, que és quan
es tanquen les xifres de preinscripció a través dels Centres.
Finalment dóna la xifra d’un increment de 117 professors.
Obert el torn d’intervencions, les anotacions preses es concentren
amb els següents termes.
– Sr. Català Ferragut demana dur a més centres els estudis musicals; que si
han d’existir examens de recuperació siguin al juliol i no al setembre,
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amb tutorització pels alumnes que no han superat i, que en el procés
d’escolarització s’agilitzi en burocràcia per a les famílies en relació a dades
que se suposa obren en mans de la Conselleria.
– El Sr. Bosch i Sans contesta que es prepara un Pla d’ordenació d’ensenyaments musicals; que s’està pendent d’implantar estudis combinats d’ensenyament obligatori amb Música, Artística, Esport, etc.; que si bé la
Conselleria té present el tema de la ubicació de futurs centres, al cap i a
la fi els qui proporcionen solars són els Ajuntaments; que es pot estudiar
la dada de setembre per a proves extraordinàries, anticipant-la a final de
curs, però que sempre cal transcorri un temps entre exàmens de juny i
recuperació i que si bé se pot simplificar la documentació és convenient
un “acte de matriculació” perquè es produeixen una mena de “desaparició d’alumnes” que serien difícils de detectar.
– Sr. Caldenteny Ramos critica les instruccions de principi de curs que no
han passat a consulta ni per la Mesa sectorial ni pel Consell Escolar.
Considera que les proves de setembre han distorsionat el principi de curs.
Demana que els retocs actuals al Mapa Escolar haurien de passar a la consideració del Consell Escolar i finalment comenta que no li encaixa
segons les xifres oferides pel Sr. Bosch l’increment de 2500 a 3000 alumnes amb un augment que considera insuficient de 117 professors.
– El Sr. Bosch i Sans respon que sobre les mesures lingüístiques incloses en
les Instruccions de principi de curs, hauria d’informar millor el Director
General corresponent, si bé majoritàriament es refereixen a organització
interna de Centre. En quan a la relació entre increment d’alumnat i de
professorat la relació no és directa en ratio, sobretot en Secundària.
Valora positivament i en global l’inici de curs amb un model de plantilles que és de les millors d’Espanya i no assumeix els canvis de professors
i alumnes sobrevinguts els primers dies de setembre per circumstàncies
que escapen a la Conselleria.
– Sr. Fernández Otero, en el marc de sentir-se els eivissencs històricament
discriminats per totes les administracions educatives precedents, assenyala tenir dades actuals de disminució de professorat PT, AL i +1 en centres d’Eivissa, així com de ràtios de 25 a 30 alumnes; només té notícia de
5 desdoblaments. Matisa que les coses no funcionen igual per tot i demana variabilitat de calendari respecte Eivissa. Sol·licita aclariment sobre
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l’obertura del C. P. S’Olivera. Finalment demana representació del
Professorat en les Comissions d’Escolarització.
– Sr. Bosch i Sans contesta que és prioritat del Conseller d’Educació i
Cultura la conscienciació que governam per a totes les illes; que al dèficit històric de places si respon amb un pressupost proporcionalment més
alt. En el cas concret del centre de s’Olivera i la seva posada en funcionament, s’està pendent de problemes de serveis en la urbanització ubicada
a la confronta entre dos municipis i que compromet la seva paraula d’honor en intentar que en un futur pròxim no hi hagi diferències entre
Eivissa i les altres illes. De totes maneres és consultaran els representants
de la comunitat educativa de les Pitiüses.
– Sra. Esteva Jofre demana quina ratio màxima consideren els responsables
de la Conselleria, ja que coneix casos de 36 alumnes per aula en ESO;
sol·licita conèixer el Pla d’Infrastructures en global; es mostra decididament contrària a les proves de setembre i afirma que el professorat de
suport ha minvat molt.
– Sr. Bosch i Sans respon que el Pla d’Infrastructures per primera vegada
s’ha marcat un termini, que es realitza projecte per projecte segons les
necessitats i si bé se segueix el Mapa Escolar aprovat per a les execucions
previstes els anys 2004 i 2005 és difícil en aquesta Comunitat Autònoma
fer planificacions a 3 anys vista, degut sobretot als nouvinguts que
segueixen arribant aquests mesos. Finalment no veu impossibilitats teòriques en què cada illa tengui un calendari una mica diferent, sempre a
partir del mateix nombre de dies lectius.
– El Sr. Verdejo Pérez demana qualque referència a l’ensenyament concertat.
– El Sr. Bosc i Sans xifra en 112 centres concertats que també tenen necessitats de millora en obres i adaptacions, perquè atenen un 36’5% de la
població escolar i a Palma quasi el 50%. S’han hagut de concertar algunes aules en poblacions com Palma, Inca i Alcúdia per exemple.
– El President Sr. Romero Valenzuela agraeix la presència del Sr. Bosch i
Sans, així com les intervencions dels consellers/eres i es disposa un recès
a les 11 hores 54 minuts.
4. Aprovació, si cal, de l’Informe 08/2004 sobre el projecte de Decret de
Currículum de Tècnic en Atenció Sociosanitària de Grau Mitjà
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A les 12’21 hores es reanuda la sessió i la ponent Sra. Oliver Arellano
llegeix l’informe aprovat per la Comissió Permanent.
Intervé el Sr. Verdejo Pérez qui considera en aquest títol en concret
s’hauria de considerar el que les Pràctiques en centres de treball fossin més
de les 380 hores previstes, donada la variable laboral que poden tenir els
alumnes que el superin.
Se considera per consens oportuna la consideració, així que la Sra.
Ponent la inclourà en la redacció definitiva.
El Sr. Cintes Gener demana si és possible saber com se distribuiran
per mòduls les 2000 hores entre els cursos 1r i 2n, qüestió tècnica a la que
li respon la Sra. Oliver Arellano.
A continuació s’aprova l’informe per unanimitat.
5. Aprovació, si cal, de l’Informe 09/2004 a l’ordre sobre l’avaluació a
l’ESO.
El Ponent Sr. Martorell Trobat explica les circumstàncies prèvies a l’elaboració per via d’urgència i agraeix les aportacions rebudes per elaborar-lo,
així com el treball de la Permanent de 14 de setembre. A continuació procedeix a la lectura de l’Informe.
Obert el torn de paraula, sobre l’informe, intervenen:
– El Sr. Caldentey Ramos agraeix l’esforç fet per la ponència en recollir les
aportacions diferents que es feren, no obstant vol manifestar les al·legacions fetes en Permanent en nom de STEI-i que estan en contra de proves de setembre, si s’han de fer que sigui en el juny per no carregar el professorat i que n’està a favor de que la Conselleria doti de mitjans
suplementaris per donar resposta a l’alumnat que no supera en primera
instància. Finalment mostra la seva discrepància en qualsevol avaluació
repressiva contra la pràctica docent, a la que podria donar peu qualque
paràgraf embarbullat del text, cosa que es recull a l’Informe presentat.
– El Sr. Fernandez Otero agraeix que s’hagi remès al Consell l’Ordre d’avaluació per poder-hi opinar. A continuació considera que poder fer reclamacions a totes les qualificacions i no únicament a les finals, com deia
l’esborrany de l’ordre, no afegeix res per donar garanties i suposa aug-
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ment burocràtic, tenint en compte que les qualificacions 1a i 2a són un
avanç informatiu.
– La Sra. Esteva Jofre es mostra d’acord amb l’Informe, manifesta la seva
contrarietat a Proves Extres i menys en el mes de setembre i demana
garanties a que la Conselleria proveeixi de recursos per atendre l’alumnat
endarrerit en els Centres públics i concertats.
– El Sr. Català Ferragut comprèn l’aspecte burocràtic a que ha fet referència el Sr. Fernández Otero, però això no li pot negar el dret a la reclamació. En conseqüència, la superació dels currículums per part dels alumnes, no pot estar afectat per problemes de Centres ni de Professors, que
considera instruments per aconseguir l’objectiu important.
Sotmès a votació l’Informe de la Ponència s’aprova per:
Vots a favor...................................................................30
Abstenció........................................................................1
6. Proposta al Ple presentada per COAPA-Balears
– La Sra. Esteva Jofre defensa aquesta proposta presentada el 27 de maig
de 2004, que no ha quedat fora de lloc a pesar del temps transcorregut,
s’acaba de veure una disposició aquest 18 de setembre que afecta a aspectes lingüístics que no ha passat pel CEIB, i recorda que el Sr. Conseller
Sr. Fiol Amengual, va prometre que aquestes qüestions si serien prèviament consultades al CEIB.
– El Sr. Fernández Otero dóna suport a la proposta i també recorda la promesa del Conseller en qüestions lingüístiques. Recorda que ha comprovat com a altres Consells Escolars autonòmics s’informen ordres i fins i
tot Instruccions i considera propi del Consell Escolar posicionar-se sobre
qualsevol fet educatiu amb caràcter general o específic.
– El Sr. Caldenteny Ramos afegeix com ja va dir a la darrera Comissió
Permanent que considera no es compleix l’article 6.8 de la Llei de
Consells que ordena preceptivament la consulta en aquests temes i reitera la petició feta a l’esmentada Permanent, que en nom del grup que
representa considera s’ha vulnerat la Llei.
– El President, Sr. Romero Valenzuela, respon que cada Autonomia té la seva
pròpia Llei i Reglament i aquí treballam amb els aprovats per l’anterior
administració. En conseqüència al dia següent de la Permanent referencia-
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da (15-IX-04) va remetre un escrit a l’Honorable Conseller d’Educació i
Cultura sobre aquest punt i va sol·licitar un informe jurídic al respecte.
– El Sr. Martínez Martínez dissenteix amb el que ha dit el President en
quan considera que no és qüestió de reglament, sinó de voluntat en què
sia consultat el CEIB, i demana una reflexió sobre la voluntat política de
la Conselleria, sobre si vol funcioni formalment únicament.
– El Sr. Llabrés Palmer considera que la voluntat política s’ha de plasmar
en un Reglament, i aquest és el que tenim, per tant dóna suport a la
interpretació feta pel President.
– La Sra. Esteve Jofre tem que l’informe jurídic es retardi i considera que
tal volta s’hauria de posar un recurs contra aquest tipus de disposicions.
Sotmesa a votació la proposta, s’ aprova per:
Vots a favor...................................................................20
Vots en contra.................................................................2
Abstencions ..................................................................11
7. Informacions del President/Secretari
El President Sr. Romero informa del calendari de reunions ordinàries
aprovat per la Permanent de 14 de setembre, que se facilita avui a tots els
consellers/eres, indicant que també s’ha remès a Secretaria General Tècnica
i Direccions Generals de la Conselleria, perque puguin adequar, a excepció
de casos urgents, els seus projectes al calendari de reunions del CEIB, una
institució en què tots, absolutament tots, tractam de prestigiar.
També informa que aquest iniciarà la tasca de reforma del Reglament,
amb el propòsit de poder arribar a la seva aprovació en el Ple previst en el
mes d’abril de 2005.
Finalment informa que el 24 i 25 de setembre hi ha una reunió de
Presidents de Consells Escolars Autonòmics a Toledo per tractar el calendari
d’aportacions d’aquest curs escolar i el 27 de setembre està convocada una altra
reunió de Presidents en el Consell Escolar de l’Estat amb intervenció de la
Ministra d’Educació i Ciència, se suposa que sobre modificacions de la LOCE.
8. Torn obert de paraules
– La Sra. Santaner Pons en nom del sindicat majoritari que representa
demana:
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1. Es faci arribar al Conseller i al President del Govern que considera
s’ha vulnerat reiteradament per part de l’administració educativa l’article 6.8 de la Llei.
2. Ja que hi ha 260 centres públics i 112 concertats demana que les reunions del Consell Escolar s’apropin al màxim a un centre educatiu,
per a la seva celebració.
3. Protesta que fa mesos no s’han pagat les dietes corresponents a cap
Plenari realitzat el 2004.
– El Sr. Caldentey Ramos observa que a totes les reunions oficials es demana sistemàticament i per coherència que sigui consultat el CEIB en les
qüestions que preveu la Llei de Consell i resulta irònic no sigui atès amb
les qüestions preceptives.
– El Sr. Fernández Otero diu que en tres cursos que fa funciona el CEIB és
lamentable no s’hagi fet l’informe del Sistema Educatiu de les Illes
Balears i proposa que es posi com a fita per finals d’aquest curs escolar o
inicis del següent.També demana es celebrin Plenaris i Permanents en les
altres illes.
– El Sr. Català Ferragut comenta que ja que el Reglament no determina el
termini de cobrament de dietes, si ens atenem a la legislació general, als
30 dies el deutor entra en morositat.
– El Secretari puntualitza que els expedients se presenten per part del CEIB
d’immediat, però que no té notícies s’hagi pagat alguna despesa d’aquest
tipus des del 6 de febrer de 2004.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabat aquest Ple
ordinari a les 13’37 hores del dia de la data.

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

Nota: S’han tingut en compte els suggeriments dels consellers/eres Sra. Santaner Pons i Sr.
Fernández Otero.
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Data: . . . . . . . . . . . . . . .Dia 3 de desembre de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . . .Consell Insular de Menorca (Maó)
Durada: . . . . . . . . . . . . .Entre les 11,04 i les 15’39 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . .37 membres 86 %
Excusen assistència: . . . .5 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Pere Pau Cintes Gener, vocal titular
Onofre Martí Mir, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Paulí Aguiló Vicente, vocal suplent
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Andreu Ferrer Gomila, vocal suplent
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 Melis Nebot, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Marta Monfort Miserachs, vocal titular
Miguel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Jordi Llabrés, Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araujo Gil, vocal titular
Juan Robert Masdeu Mayans, vocal titular
Joana Alomar Serra, vocal suplent
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Miquel Costa Tur, vocal suplent
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades:
Marc González Sabater, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Guillem Ramón Perez de Rada, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho
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1. Informes aprovats:
•

Informe Informe 10/04 sobre Document Base del MEC.
Vots a favor
25
Vots en contra
4
Abstencions
5

2. Altres qüestions:
•
•
•

Informació sobre el pressupost de la Conselleria per part del Conseller d’Educació
I Cultura.
Salutació de la Presidenta del Consell Insular de Menorca.
Acomiadament del conseller Sr. Melis Nebot (en representació de la COAPABalears).

Transcripció de l’Acta:

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 3 DE DESEMBRE DEL 2004
A les 11’04 hores del dia 3 de desembre del 2004, a la seu del Consell
Insular de Menorca (Maó), es reuneix en primera convocatòria el Ple del
Consell Escolar de les Illes Balears, d’acord amb l’ordre del dia fixada a 19
de novembre del 2004.
El President Sr. Romero Valenzuela agraeix en primer lloc la gestió i
col·laboració eficaç realitzada pel Conseller del CEIB, representant del
Consell Insular de Menorca, del qual és al mateix temps Conseller de
Cultura i Educació, perquè es pogués dur a terme aquest Ple a l’illa de
Menorca.
Indica que la salutació prevista als presents per part de la Presidenta
del Consell Insular de Menorca es posposa sobre les 14 hores, per problemes
d’agenda, segons li ha comunicat la Sra. Barceló i informa que en aquest Ple,
primer que es realitza fora de Palma, complint així la previsió de l’article
13.2 de la Llei del CEIB, hi estan com a convidats els membres suplents residents a l’illa de Menorca, donada la historicitat d’aquesta sessió.
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2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Després de ser llegida pel secretari, es aprovada per unanimitat l’acta
corresponent al darrer Ple, celebrat a Palma, el 22 de setembre de 2004.
3. Aprovació de l’informe 10/2004 sobre el Document-Base del MEC
El President atorga la paraula al Sr. Martorell Trobat com a portaveu
de la ponència col·legiada que es va establir a la Permanent ordinària de 22
d’octubre i que es va formar amb representació de distints sectors que formen part del CEIB pels consellers/eres: Esteva Jofre, Rigo Pons, Vives
Madrigal, Moyà Pons, Martorell Trobat i el mateix President Sr. Romero
Valenzuela, assistits pel Secretari Sr. Salom amb veu i sense vot.
El Sr. Martorell Trobat dóna compte al Ple de l’evolució de la feina
feta per part d’aquesta Ponència col·legiada o Subcomissió que es va reunir
en llargues sessions de feina els dies 5,10 i 12 de novembre de 2004, fins a
presentar un esborrany d’informe a la Comissió Permanent de 15 de novembre de 2004, on es va aprovar per unanimitat la tramitació al Ple, amb
alguns punts pendents de resoldre per aquest, front a les diferències de criteri inviables de consensuar en alguns punts, a partir de les 2 aportacions
rebudes, corresponents a: COAPA-Balears i STEI-i.
Amb posterioritat al document de la Permanent remès a tots els components del CEIB, també s’havien rebuts proposicions de modificació (article 43.1 i 43.2 del Reglament) per part de les mateixes entitats: COAPABalears i STEI-i.
El President informa que es procedirà a la votació de les mateixes,
segons la interpretació que en el dia d’ahir 2 de desembre es va fer per part
de la Comissió Permanent i que a l’acta corresponent queda reflectida així.
– Lectura de les propostes de modificació d’extrems concrets presentades
dins el termini reglamentari, corresponents a COAPA-Balears i STEI-i.
– Votació de les mateixes.
– Votació global de l’informe resultant.
A continuació es procedeix a la votació d’aquestes propostes, per ordre
dels punts a que afecten, fent lectura per part del Portaveu de la Ponència,
torn de defensa pel portaveu de l’entitat que la presenta i votació.
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Proposta A), referida al punt 1.1 de l’informe, s’aprova
Vots a favor...................................................................14
En contra......................................................................11
Abstencions ....................................................................9
En aquest moment sol·licita i li es concedida la paraula el Sr. Ferrer
Gomila, qui demana explicació sobre perquè no es considerat informe alternatiu un escrit enviat per FETE-UGT en termini reglamentari (19 de
novembre), demanant consti en acta “la queixa” a com s’ha duit a terme el
procès ja que considera haver “estat discriminat” el sindicat que representa.
El President otorga la paraula al secretari, perque expliqui el procés d’aquest document, que reclama esser tingut en consideració el Sr. Ferrer Gomila.
El secretari informa al Ple que a la Comissió Permanent celebrada ahir
dia 2 de desembre es va debatre a fons la qüestió i es va acordar la no consideració com a “Informe alternatiu” donada la pormenorització cronològica
dels següents fets:
1. Va entrar a Secretaria el 19 de novembre amb el títol “Informe de
FETE-UGT al Consell Escolar de les Illes Balears” un extens document, acompanyant d’un escrit signat pel secretari general de FETEUGT on no s’expressava clarament quin tractament s’havia de donar
al text, ja que com a aportació a la comissió de feina no era possible
admetre’l perquè els terminis estaven esgotats.
2. Als pocs minuts de rebre’l es va posar en contacte telefònic amb el
remitent Sr. Ferrer Gomila per interessar quin tractament exacte pretenia donar a l’escrit en qüestió, sense aconseguir que es pronunciàs
clarament sobre el particular; a partir de la impossibilitat que fos
considerat una aportació que possiblement hagués estat molt útil a
la Ponència col·legiada per elaborar el seu esborrany d’Informe
3. El secretari subratlla la cordialitat de la llarga conversa telefònica
haguda amb el Sr. Ferrer Gomila, habitual en tots els contactes professionals que fa anys mantenen però sense aconseguir l’objectiu
d’una petició concreta per part seva, de com es tenia que considerar
l’Informe en qüestió.
4. Arribat el termini de presentació d’Informes Alternatius, el 25 de
novembre, front al dubte de si calia o no interpretar-lo com a
“Informe Alternatiu”, el va remetre amb la documentació prèvia al
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Ple a tots els consellers del CEIB, especificant que no se pronunciava la secretaria tota vegada que:
a) Per dates podia entrar com a “Informe alternatiu”
b) Per la forma, era evident que no es podia considerar com a
“proposta de modificació d’extrems concrets”.
c) Per la denominació, ni en la portada ni en l’escrit de remissió,
no es sol·licitava com a “Informe alternatiu”.
5. Posat en consideració de la Permanent el procés i examinats els
papers obrants en Secretaria, aquest òrgan col·legiat va prendre la
determinació de no considerar-lo “Informe alternatiu” ja que a més
l’informe alternatiu tenia que ser-ho a l’Informe de la Permanent i
el tetx deia clarament “Informe al document del MEC”.
Així mateix va puntualitzar que creia haver complit com a Secretari i
no havia volgut entrar en el paper de Jutge, davant una situació que admetia diverses interpretacions.
El Sr. Ferrer Gomila en torn de rèplica, es va mantenir en que sentia
discriminada l’organització que representava, que se sentia molest perquè en
la nota de secretaria remesa el 17 de novembre adjuntant el document, es fes
referència a que era una traducció al català del document elaborat per FETEUGT davant el Consell Escolar de l’Estat i considerava es podia donar per
entés que el texte podia ser considerat un “Informe alternatiu” segons la
nota de remissió adjunta al mateix. El Sr. Ferrer va recalcar que s’havia furtat a la consideració del Ple del CEIB les aportacions de FETE-UGT.
El secretari fa lectura completa de l’esmentat escrit: “el document que
s’adjunta entenem que suposen propostes globals a l’informe i de cada un
dels apartats que inclou”, diu no havia estat interpretat així per la Comissió
Permanent, ja que el secretari no havia volgut ni pretèn fer de jutge, davant
la confusió. També va fer al·lusió a la informació envidada a tots els consellers/eres mitjançant el “Full informatiu núm.33”, que podria figurar com
un annex a aquesta acta.
El President Sr. Romero tanca aquestes intervencions recordant al Sr.
Ferrer Gomila que el Reglament contemplava enviar el Vot Particular que
consideràs oportú.
El Sr. Ferrer anuncià que sí exerciria aquesta opció, en aspectes globals i parcials.
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En aquests moments es reanuden les votacions parcials:
Proposta B), corresponent al punt 1.3 de l’informe, se desestima:
Vots a favor...................................................................14
En contra......................................................................15
Abstencions ....................................................................4
Proposta C), corresponent al mateix punt 1.3, s’aprova:
Vots a favor...................................................................17
En contra......................................................................15
Abstencions ....................................................................3
Proposta D), referida al punt 3.9 de l’informe, s’aprova:
Vots a favor...................................................................17
En contra......................................................................13
Abstencions ....................................................................5
Proposta E), referida al punt 4.1. de l’informe, s’aprova:
Vots a favor...................................................................12
En contra........................................................................1
Abstencions ..................................................................22
Proposta F), referida al punt 4.5 de l’informe, se desestima:
Vots a favor...................................................................14
En contra......................................................................16
Abstencions ....................................................................4
Proposta G), referida al punt 5.2. de l’informe, s’aprova:
Vots s a favor ................................................................29
En contra........................................................................0
Abstencions ....................................................................4
Proposta H), referida al punt 6.4 de l’informe, s’aprova:
Vots a favor...................................................................15
En contra......................................................................12
Abstencions ....................................................................6

70

memoria 2004maquetat++.qxp

3/10/06

21:10

Página 71

Reunions dels òrgans col·legiats

Proposta I), referida al punt 8.1 de l’informe, se desestima:
Vots a favor...................................................................14
En contra......................................................................16
Abstencions ....................................................................2
Proposta J), referida al punt 10 de l’informe, se desestima:
Vots a favor.....................................................................3
En contra......................................................................26
Abstencions ....................................................................4
Proposta K), referida al mateix punt 10 de l’informe, s’aprova:
Vots a favor...................................................................17
En contra......................................................................13
Abstencions ....................................................................6
Proposta L), referida al punt 11.2 de l’informe, s’aprova:
Vots a favor...................................................................13
En contra........................................................................1
Abstencions ..................................................................20
Proposta M), referida al punt 11.3 de l’informe, se desestima:
Vots a favor...................................................................10
En contra......................................................................14
Abstencions ..................................................................10
Proposta N), referida al mateix punt 11.3, s’aprova:
Vots a favor...................................................................31
En contra........................................................................0
Abstencions ....................................................................5
Proposta O), referida al mateix punt 11.3, s’aprova:
Vots a favor...................................................................10
En contra......................................................................18
Abstencions ....................................................................6
Proposta P), referida al punt 14.3 de l’informe, se desestima:
Vots a favor...................................................................12
En contra......................................................................16
Abstencions ....................................................................7
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Proposta Q), referida al punt 14.5 de l’informe, s’aprova:
Vots a favor...................................................................17
En contra......................................................................15
Abstencions ....................................................................4
Proposta R), referida a les observacions de l’informe, s’aprova:
Vots a favor...................................................................24
En contra........................................................................0
Abstencions ....................................................................4
Proposta S), referida a les Observac ions de l’informe, s’aprova:
Vots a favor...................................................................27
En contra........................................................................0
Abstencions ....................................................................6
A continuació es procedeix a la votació global de l’informe, que en la
redacció definitiva incorporarà les esmenes aprovades en les votacions parcials efectuades abans i no incorporarà naturalment les desestimades, amb el
següent resultat:
Vots a favor...................................................................25
En contra........................................................................4
Abstencions ....................................................................5
Queda així, l’informe aprovat i manifesten voluntat d’exercir el dret
a emetre vots particulars, totals o parcials a punts concrets, els Srs. Ferrer
Gomila, Caldentey Ramos, Monfort Misserach i Vives Madrigal.
El secretari puntualitza que la interpretació de l’article 35.6 sobre el
termini de 48 hores, donat el cap de setmana i la festa oficial de dilluns 6 de
desembre es podria interpretar generosament per dia 7 de desembre, si el Ple
ho considerava oportú. Per assentiment unànim queda fixat així, quan són
les 13’22 h del dia de la data.
4. Informe de pressupost de la Conselleria per part del Conseller
d’Educació i Cultura
El Conseller d’Educació i Cultura, Sr. Fiol Amengual que s’havia
incorporat a la sessió a les 12’54 h. acompanyat del Director Insular
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d’Educació, Sr. Monerris, inicia la seva intervenció expositiva del Pressupost
de la Conselleria per l’any 2005.
Amb l’advertiment que les xifres poden ser objecte de petites modificacions tota vegada que els pressuposts es troben en el Parlament balear en
fase d’estudi d’esmenes particularitzades, i per tant les dades no seran definitives fins a l’aprovació definitiva en Ple, que es preveu entorn al 23 de desembre, algunes de les xifres esmentades pel Conseller són les següents:
– El pressupost global de la Conselleria que era de 461.144 milions d’Euros
(2004) pasa a 613.000 milions (2005) el que suposa un increment de 152
milions, o sigui un 32’93%.
– Per obra pública a IBISEC es destinen 55 milions d’euros.
– Es produeixen increments a diverses partides com: 6’92% a transport;
6’27% a seguretat; 6% a Formació Professional o 10’06 % a Universitat.
– En Beques se passa de 600.000 euros (2004) a 661.000 euros (2005).
– Política lingüística s’incrementa 9’85%, de 3.388 milions (2004) a 3.717
milions (2005).
– Mentre s’ha incrementat el professorat amb 194 professors/eres, s’intenta reduir el nombre d’interins que suposaven el 31’3% (2004) a 29’8%
(2005) mitjançant oferta pública d’unes 400 places.
– Les despeses generals es xifren en 2.166.000 milions d’euros.
– Es rehabiliten escoletes per un valor de 1 milió d’euros.
Finalment fa referència a que creix la despesa de funcionament de
centres i es mantenen de forma similar les partides consignades a Adults,
Fapas, etc., expressant la voluntat del Govern Balear en la millora de l’educació, des de la convicció bàsica de la importància que té.
En el torn d’intervencions que s’obri a continuació, intervenen:
– Sr. Caldentey Ramos fa referència a que considera modestíssims augments
en relació al creixement de la població escolar, a la disminució de certes
partides de Formació Professional, Política Lingüística en relació a anys
anteriors i no al 2004, al gran retràs hagut en les despeses de funcionament de centres, etc.
– El Sr. Fiol rera llamentar aquests retrassos dels que qualcú n’ha fet polèmica, diu no obstant que els centres augmenten per sobre el previst, que
és conscient que el manteniment s’ha de millorar i que algun programa
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minva en concret, com a fruit que per altra banda s’han reagrupat certs
programes i en global el pressupost creix sustancialment.
– La Sra. Esteva Jofre considera que si bé augmenten les xifres globals,
també hi ha més centres, per la qual cosa no sembla que l’agument real
iguali la puja de l’IPC; en quan a l’aspecte lingüístic sol·licita informació
d’aquesta experiència de dos professors dins la mateixa aula; demana si
l’augment de la partida de transport suposa afegir-hi acompanyant i si es
podran fer Escoles de Pares.
– El Sr. Fiol respon que a l’experiència d’aula bilingüe s’hi incorporaran
més centres i s’habilita partida perquè els pares puguin exercir el dret a
triar, així que si són necessaris més recursos si posaran. Sobre l’increment
de gasto de transport recorda l’augment del combustible el 2004 i també
fa referència a la millora en noves tecnologies on es preten passar del
“Xarxipèlag” a una Intranet educativa per a tots els centres, dotació de
pissarres i agendes electròniques, etc.
– El Sr. Fernández Otero insisteix en l’endarrirement que s’ha produït en el
pagament de despeses de funcionament dels centres amb tota la problemàtica que ha comportat, endarreriment que afecta també a empreses
pels seus serveis, com les que col·laboraren en la Fira de FP celebrada a
Eivissa; dificultats d’escoles en les connexions al sistema ADSL i recordant la intervenció del Director General de Planificació i Centres a un
anterior Plenari sobre la priorització en cobrir necessitats educatives a l’illa d’Eivissa, recorda que l’increment d’alumnat hagut en total suposa un
15% a Eivissa, per la qual cosa sol·licita més pressupost, tal volta seria
oportú, diu, pensar en quotes per a illes.
– El Sr. Fiol no té constància directa de proveedors pendents, que naturalment poden existir, que comprèn les dificultats d’algun centre en particular en la qüestió d’ADSL, que tots som conscients de les dificultats de sòl
per a la construcció de centres en els municipis d’Eivissa i que no s’oposa a
estudiar el sistema d’oposicions per illes, si es considera convenient.
– El Sr. Ferrer Gomila agraeix la presència del Conseller així com la millora de Pressupost en Educació que ha anunciat, encara que majoritàriament no fan sinó pressupostar les despeses reals de la Conselleria, fona-
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mentalment en el capítol de personal, mostra satisfacció pel propòsit de
minvar el nombre d’interins i demana si s’espera fer nous concerts amb
el sector privat.
– El Sr. Fiol recorda la importància del Cap. I de Personal, que és la partida més grossa de la Conselleria; en quan a la reducció d’interins que és
un objectiu difícil en el que se treballa, des de la conscienciació que serà
lent de resoldre. Referent a la nòmina de la concertada que s’atenen al
que està pactat i respecte les despeses de manteniment, que s’ha de fer
que siguin suficients.
– El Sr. Català Ferragut recorda que les Noves Tecnologies suposen important despesa de manteniment a tenir en compte i demana puntualitat en
els pagaments inclosos els referits al Consell Escolar.
– El Sr. Fiol Amengual diu que s’ha previst un 25% de reposició de material i que es resoldrà en breu l’endarreriment de despeses ja comentat,
inclòs les referides a aquest Consell Escolar.
– El Sr. Martín Martínez sol·licita com ja s’hi havia referit el Sr. Caldentey
Ramos, que una informació de pressupost com la que estam tenint, hauria d’estar precedida d’una informació de dades prèvia, per poder comentar aspectes amb més aprofundiment i coneixement de causa. També
mostra preocupació pel Fracàs Escolar, del que s’havia fet ressò en el
recent Congrés celebrat a Palma.
– El Sr. Fiol respon que en quan a xifres esmentades es tengui en compte,
com ha dit al principi, que es tracta d’un esborrany en fase de deliberació en el Parlament i que també està molt preocupat pel Fracàs Escolar,
problema que no cal reduir a una vinculació de ratio, sinó que són molts
els elements que intervenen.
5. Informacions del President/Secretari
El President Sr. Romero Valenzuela recorda que fins a 10 de gener està
obert el termini de primeres aportacions a la reforma del Reglament del
CEIB, per ser estudiades en una Comissió específica, cara a la redacció d’un
esborrany.
El Secretari Sr. Salom, brevíssimament es refereix a les informacions
facilitades a tots els membres del CEIB, mitjançant els “fulls informatius
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núms. 33 i 34” sobre la cronologia d’accions relacionades amb l’informe
10/2004 i sobre el Seminari “Objectius dels Sistemes Educatius Europeus
per a 2010”, celebrat en el Consell Escolar de l’Estat, al que hi assistiren en
representació del CEIB el President i el Secretari.
Punts 1 i 6.- Salutació de la Presidenta del Consell Insular de
Menorca i despedida del conseller de COAPA- Balears Sr. Melis.
– El President Sr. Romero Valenzuela unifica aquests dos punts de l’ordre
del dia, tal com ha s’ha assenyalat al principi de la reunió.
– Quan són les 15 h. 10 m. Intervé davant el Ple la Presidenta del Consell
Insular de Menorca, Sra. Joana Barceló, la qual saluda als components
del CEIB reunits en sessió de feina en la seu del Consell Insular, en
aquesta primera sortida del Ple, fora de Mallorca; agraeix el treball que
està fent la Conselleria d’Educació i Cultura, resaltant que l’Educació es
feina de tots i que requereix la complicitat de tots i de totes les
Institucions i agraeix també la tasca que duu a terme el Consell Escolar
de les Illes Balears.
A continuació el President del CEIB Sr. Romero Valenzuela recorda que
va conèixer al Sr, Melis Nebot el segle passat, concretament l’any 1996 quan era
Director Provincial del MEC i el Sr. Melis ja era un dinàmic representant
d’Associacions de Pares que gestionava hàbilment qüestions per a la millora de
l’Educació. Després s’han tornat a trobar en el Consell Escolar, en el qual mostrava interés amb els temes que es debaten i tenia una participació activa;
Consell en el qual deixa de pertànyer per motiu de deixar de ser Pare d’Alumnes
i amb tal circumstància diu que se li otorga una Placa com es va aprovar en
Comissió Permanent, que “te recordarà que nosaltres t’hem admirat”.
7. Torn obert de paraules
El Sr. Caldentey Ramos comenta el que qualifica de sarcasme, la utilització parcial feta per uns components d’aquest Consell, enviant als taulells
d’anuncis de diversos centres, d’un fragment d’aportacions fetes per STEI-i
en el sí del Consell Escolar, comentat en contra de l’organització sindical que
representa. Denúncia que ja va explicitar en la Comissió Permanent del dia
2 de desembre.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabat aquest Ple
ordinari a les 15’39 hores del dia de la data.

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

Nota:
1. Els membres del CEIB foren convidats a un dinar de feina, una vegada acabada la sessió,
pel Consell Insular de Menorca.
2. Com a annexes d’aquesta acta, figuren els “fulls informatius núms. 33 i 34” i la fotocòpia
aportada pel Sr. Caldentey Ramos en la seva denúncia en el Torn obert de paraules
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4.2. Permanents
Permanent Ordinària de dia 23 de gener de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Capità Salom, 29.
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,33 i les 12’43 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 92 %
Excusen assistència: . . .0 membres

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent de Joan
Melis Nebot
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Percentatge d’assistències

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–
–
–
–
–

Constitució de la nova comissió permanent elegida pel Ple de 12/12/2003.
Distribució dels Consellers a les Comissions específiques.
Aprovació del calendari de reunions de l’any 2004
Nomenament dels ponents pels informes: sobre Ordenació general dels ensenyaments
(Sr. Miquel Vives) i Formació Professional (Sr. Martorell Trobat).
Assistents a la Jornada “Formación Profesional y empleo. Hacia un espacio común”.
Proposta comissió estudi modificació Decret 12/2002 sobre remuneració assistències.

Precs i preguntes plantejats:
–
–

Mesures lingüístiques de la Conselleria.
Petició de consulta jurídica en relació a l’autorització d’assistència del representants dels pares a
les reunions del Consell Escolar.
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Transcripció de l’acta:
Està present a la sessió sense intervenir la Consellera Sra. Duran Vadell,
que ha vingut com a substituta del Sr. Araújo Gil, quan reglamentàriament qui
calia substituir al Sr. Araújo a la Permanent era el Sr. Ruíz Rivero.
A les 10’33 h. del 23 de gener de 2004, 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, amb caràcter ordinari.
1. Es llegeix i s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, celebrada
el 26 de novembre de 2003.
2. Queda constituïda la nova comissió Permanent que va ser formada a la
sessió del Ple del CEIB el 12 de desembre de desembre de 2003.
3. Es procedeix a continuació a la distribució dels Consellers entre les diferents Comissions específiques que preveu l’article 25 del Reglament. Per
això es disposa del llistat de preferències que expressaren els Consellers en el
Ple de dia de desembre de 2003.
Després d’un ampli debat en el qual hi aporten diferents suggeriments la major part dels Consellers/eres assistents sobre com completar el
nombre total de 18 consellers a cada Comissió, atenent als criteris que assenyala l’esmentat Article 25.3 i 25.4, la relació de components queda aprovada de la següent forma:
Comissió específica a) Planificació, construccions i equipament
J. Francesc Romero Valenzuela, Joan Martorell Trobat, Rogelio Araújo Gil,
Gabriel Caldentey Ramos, Jaume Català Ferragut, Miquel Costa Tur, Edelmiro
Fernández Otero, Francesca Font Carbonell, Joana González Morcillo,
Margalida Llabrés Botellas, Jordi Llabrés Palmer, Miquel À. Mansilla
Rodríguez, Fernando Martín Martínez, Josep Mora Serra, Carmen Oliver
Arellano, Jaume Oliver Jaume, Francisca Rigo Pons i Miquel Vives Madrigal.
Comissió específica b) Ordenació i innovació del sistema educatiu
J. Francesc Romero Valenzuela, Joan Martorell Trobat, Gabriel Caldentey
Ramos, Jaqueline Cardell Calafat, Miquel Costa Tur, Catalina Esteva Jofre,
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Edelmiro Fernández Otero, Vicens García Fuster, Francesca Font Carbonell,
Maria Fullana Company, Joan C. García Martín, Maria Gelabert Oliver, Joan
J. Melis Nebot, Pere J. Mir Martorell, Margalida Moyà Pons, Magdalena
Mateu Gelabert, Guillem Ramon Pérez de Rada i Miquel Vives Madrigal.
Comissió específica c) Finançament de l’ensenyament i recursos humans
J. Francesc Romero Valenzuela, Joan Martorell Trobat, Rogelio Araújo Gil,
Jaqueline Cardell Calafat, Jaume Català Ferragut, , Guillem Estarellas Valls,
Catalina Esteva Jofre, Maria Fullana Company, Juan Carlos García Martín,
Maria Gelabert Oliver, Joana González Morcillo, Jordi Llabrés Palmer, Joan
J. Melis Nebot, Pere J. Mir Martorell, Marta Monfort Miserachs, Francesca
Rigo Pons, i Jaume Oliver Jaume, Maria Neus Santaner Pons.
4./5. Els dos punts de l’ordre del dia es tracten simultàniament, donada la
implicació d’un i altre, ja que es tracta de la previsió d’un calendari de reunions ordinàries i al mateix temps de concretar el calendari d’elaboració
d’informe al projecte de “Decret pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears no universitari”, sol·licitat pel Conseller
d’Educació i Cultura al CEIB, que va ser remès d’immediat a tots els membres del CEIB per al seu coneixement.
Queda aprovat com a pauta general el calendari de reunions ordinàries
per l’any 2004, que naturalment sofrirà variacions, segons es produeixen peticions d’Informes al CEIB. Serà enviat a tots els membres del Ple del Consell.
Queda fixada la data del 30 de gener per constituir-se la Comissió
específica b) Ordenació i Innovació del sistema educatiu que elaborarà l’informe d’aquest Decret i que també segons acord de la Comissió Permanent
de 26 de novembre tendrà cura de l’Informe corresponent a l’estudi de la
Formació Professional que duen a terme aquest curs escolar els Consells
Escolars Autonòmics i Estatal.
6. A proposta del President, s’aprova sense objeccions que el Ponent de la
temàtica de Formació Professional sigui el vicepresident Sr. Martorell
Trobat i el Ponent del Decret d’Ordenació sigui el Sr. Vives Madrigal.
El calendari d’accions respecte l’Informe del Decret d’ordenació
queda de la següent forma:
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– 3 de gener constitució de la Comissió d’Ordenació i Ponent
– 20 de febrer, la comissió Permanent rebrà el treball de la Comissió
Específica, per a les consideracions que estimi oportunes.
– 1 març, data límit d’entrega de l’Informe per part de la Comissió específica.
– 4 de març, Comissió Permanent per aprovar, si cal, l’Informe
– 5 de març, Ple que aprovarà, si cal, l’Informe en qüestió
– 12 de març, data límit d’entrega de l’Informe al Conseller d’Educació i
Cultura.
En relació a l’Informe sobre Formació Professional, se podrà establir
en la primera quinzena de febrer, tota vegada que la remodelació del CEIB i
endarreriment de funcionament de l’oficina del Consell Escolar, ha impossibilitat participar en la primera fase prevista pels Consells Autonòmics que
no tenien alteracions en la seva dinàmica de funcionament.
7. Es comunica a la Comissió Permanent que s’ha rebut convidada del
Consell Escolar de l’Estat en assistir alguns membres al Seminari que sobre
el tema “FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO: HACIA UN ESPACIO COMÚN” que es celebrarà a Madrid els dies 4 i 5 de febrer. El termini de sol·licituds acabava ahir 22 de gener, es va demanar demora pendent
d’aquesta reunió de la Comissió Permanent i avui mateix se decidirà quina
és la representació de les Illes Balears. Es recull la petició de la Consellera
Sra. Esteva Jofre que se necessitaria més temps per poder estendre la convidada a altres consellers no presents a la reunió d’avui.
Queden complimentades les fitxes d’assistència dels Srs. Caldentey
Ramos, Martorell Trobat, Romero Valenzuela i Salom Sancho.
8. Atenent la petició formulada en el Ple de 12 de desembre sobre la necessitat d’actualitzar la remuneració d’Assistències a les sessions del CEIB, el
President Sr. Romero Valenzuela proposa i s’acepta que una subcomissió formada pels Srs. Caldentey Ramos i Estarellas Valls, amb participació de
Secretaria, estudiin la conveniència de modificar el Decret 12/2002 sobre
percepció d’indemnitzacions, amb la finalitat d’adequar-lo més a les necessitats reals que planteja el funcionament d’aquest òrgan consultiu.
El Sr. Caldentey insisteix en què es demana equiparació amb el
Consell Econòmic i Social, ja que en altres qüestions el Govern d’aquesta CA
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pren mesures d’equiparació i el secretari informa que ja s’ha fet un primer
esborrany de deficiències operatives que se troben en el Decret 12/2002, que
dificulten el funcionament econòmic del CEIB.
9. En el torn obert de paraules es proposen les següents qüestions:
– El Sr. Martínez Martínez tramet com a fruit d’una reunió molt ample de
la comunitat educativa de Menorca, que considera necessari i imprescindible que el Ple del CEIB tracti de forma urgent el retrocés que suposen
les mesures lingüístiques anunciades pel Conseller d’Educació i Cultura,
front a les quals no se vol ser ni cecs, ni sords ni muts.
– La Sra. Esteva Jofre addueix que, com a Pares i Mares el problema no hi
era i ara hi és, i que el Debat, l’ha obert la Conselleria.
– El Sr. Caldentey Ramos exigeix que preceptivament el Consell Escolar ha de
ser consultat en qüestions d’aquesta importància, en base a l’article 6 de la
Llei del CEIB, i exigeix un comunicat oficial del Conseller d’Educació i
Cultura que ha creat alarma social. Al mateix temps entrega un Manifest a
la Presidència perquè n’estiga assabentat i el faci arribar al Conseller.
– La Sra. Moyà Pons considera que ara que es disposa d’un esborrany de
Decret d’ordenació per a informar el CEIB serà un moment adequat per
observar que es diu respecte la qüestió lingüística.
– El Sr. Martorell Trobat matisa que és conscient que el tema Llengua és
delicat i falta informació per a pronunciaments seriosos.
– El President Sr. Romero Valenzuela intervé en diferents ocasions en resposta als intervinents i considera que: és prematur tractar el tema amb
profunditat i seriosament pel que es coneix a través dels mitjans de
comunicació, que el Conseller d’Educació i Cultura s’adreçarà en primer
lloc al Parlament d’aquesta Comunitat Autònoma i que desprès, quan
arribin al CEIB projectes de Decrets serà moment més adequat per tractar el tema; de totes formes, deixa constància que com que l’Ordre del
Dia del Ple la prepara la Permanent, si aquesta ho creu oportú ja s’inclourà el debat en el seu moment.
– La Sra. Esteva Jofre reitera la petició formulada en anteriors Comissions
Permanents a què es faci una consulta jurídica sobre autoritzacions d’assistència a reunions del Consell a efectes laborals, que resulta problemàtic a
certs llocs de treball de Pares o Mares. El President respon que se farà.
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I sense més assumptes per tractar, a les 12’43h. s’aixeca la sessió, de la qual,
com a secretari, estenc acta.
Palma 23 de gener de 2004

Annexos a l’acta:
1. Calendari de reunions ordinàries
2. Escrit presentat pel vocal del CEIB Sr. Caldentey Ramos

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Ordinària de dia 6 de febrer de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Capità Salom, 29.
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,30 i les 11,00 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 92 %
Excusa assistència: . . . .1 membre

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent de Joan
Melis Nebot
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Excusa assistència:
Rogelio Araújo Gil
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–
–

En relació al Decret d’Admissió d’alumnes, la Permanet l’informarà, i designa com a
ponent al Sr. Estarellas Valls; també es sol·licita al conseller l’ampliació del termini.
El President i vicepresident informen a la Permanent de l’assistència a les Jornades
sobre “Formación Profesional y empleo”.
Subsanació d’un error en la composició de la comissió de Planificació, construccions
i equipaments: la Sr. Joana González és substituïda pel Sr. Antoni Pomar.

Precs i preguntes plantejats:
–
–

Preocupació entorn a les mesures sobre ensenyament en llengua catalana de la
Conselleria.
La petició d’una consulta legal entorn a les autoritzacions d’assistència dels pares a les
reunions del CEIB.
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Transcripció de l’acta:
A les 10’30 h. del 6 de febrer de 2004, 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, amb caràcter extraordinari.
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, celebrada el 23 de
gener de 2004, que s’havia remès a tots els titulars de la Permanent dia 26
de gener de 2004.
2. El President Sr. Romero Valenzuela notifica haver rebut del Conseller
d’Educació i Cultura el projecte de Decret d’Admissió d’Alumnes per ser
informat per via d’urgència per aquest CEIB, la qual cosa ha motivat la convocatòria extraordinària d’aquesta Comissió Permanent i prendre les mesures següents que s’aproven per unanimitat:
– Serà la mateixa Comissió Permanent la que informarà el Decret, d’acord
amb l’article 39.3 del Reglament.
– Es designa com a Ponent, el conseller titular de la Permanent Sr.
Estarellas Valls.
– L’entrega de l’Informe es preveu per dia 17 de febrer de 2004.
– Per dia 18 de febrer, es convocarà Permanent extraordinària, per aprovar,
si cal, l’Informe, per tal que es pugui remetre a tots els Consellers del
CEIB amb l’antelació suficient a la celebració del Ple segons les previsions de l’article 42 del Reglament. Ple previst per dia 5 de març de 2004.
– Queda afectat el calendari de reunions aprovat a l’anterior Comissió
Permanent, en el sentit d’incrustar els terminis corresponents a l’elaboració de l’Informe al Decret d’Admissió d’Alumnes, sense alterar substancialment el dens calendari de reunions a celebrar el mes de febrer.
En relació al Decret d’Admissió d’Alumnes, la Sra. Esteva demana
s’hauria de disposar d’informació prèvia de com es farà la zonificació escolar per poder opinar amb més coneixement de causa, i que s’hauria d’interessar de la Conselleria. Li respon el President que no hi ha obstacle en
sol·licitar-ho, però de totes formes, ara el que es demana al CEIB, és l’opinió sobre el text concret del projecte de Decret.
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3. S’acorda sol·licitar del Conseller d’Educació i Cultura una ampliació del
termini per a l’informe sobre Admissió d’Alumnes, d’acord amb l’article
40.1 del Reglament del CEIB fins al dia 8 de març, donat que el Ple s’haurà de pronunciar el 5 de març en divendres.
4. El President informa sobre l’assistència d’una representació del CEIB al
Seminari “Formación Profesional y Empleo: hacia un espacio común” organitzat pel Consell Escolar de l’Estat, sobre el qual des de Secretaria s’enviarà a tots els membres del Consell Escolar de les Illes Balears, ampla informació del que es va tractar, totd’una que sigui possible.
També informa que pels dies 13 i 14 el Consell Escolar de la
Comunitat de Madrid organitza unes Jornades sobre “La Formación
Profesional y el empleo” a les que en principi hi assistiran el Ponent dels
temes de FP Sr. Martorell i el propi President, convidant si algun altre membre de la Permanent té intenció d’assistir-hi.
Informa també de la convidada rebuda del Conseller d’Educació i
Cultura, per dia 9 de febrer a asistir a l’acte d’ampliació i reforma de
l’Institut de Ferreries, convidada que es trametrà als membres del CEIB amb
residència a l’illa de Menorca.
Així mateix el President avança que per la propera setmana, es preveu
la instal·lació de mobiliari a la nova seu del Consell i es confia que dins el
mes de febrer es pugui celebrar qualque Permanent a la nova oficina.
El Secretari exposa la seva preocupació per com en properes setmanes es pugui compaginar el trasllat total de la paupèrrima oficina actual a les
noves instal·lacions, i la intensitat del treball burocràtic que generen les reunions previstes.
També informa que s’han rebut aportacions als Decrets en tramitació
per part de COAPA i de FAEB, si bé hi ha altres que s’han anunciat i potser
arribin en el dia d’avui o directament als Ponents.
5. En transcriure l’acta de l’anterior Comissió Permanent, es va produir un
error en la relació d’integrants de la Comissió de Planificació, construccions i
equipament, on figura Joana González Morcillo i s’havia acordat que fos
Antoni Pomar Bofill, així que si els components de la Permanent ho confirmen,
quedaria modificada la relació de la manera que s’expressa a continuació:

86

memoria 2004maquetat++.qxp

3/10/06

21:10

Página 87

Reunions dels òrgans col·legiats

Joan F. Romero Valenzuela, Joan Martorell Trobat, Rogelio Araújo Gil,
Gabriel Caldentey Ramos, Jaume Català Ferragut, Edelmiro Fernández Otero,
Francesca Font Carbonell, Margalida Llabrés Botellas, Jordi Llabrés Palmer,
Miquel À. Mansilla Rodríguez, Fernando Martín Martínez, Josep Mora Serra,
Carmen Oliver Arellano, Jaume Oliver Jaume, Antoni Pomar Bofill, Francisca
Rigo Pons, Carolina Torres Cabañero i Miquel Vives Madrigal.
6. En el Torn obert de paraules el Sr. Martínez Martínez interessa si s’ha pres
qualque decisió sobre el que va expressar en l’anterior Comissió Permanent
en relació a les Mesures sobre Ensenyament de Llengua. El President li respon que la seva preocupació, així com l’escrit que va aportar el Sr. Caldentey
Ramos, s’enviaren d’immediat al Conseller d’Educació i Cultura.
– El Sr. Caldentey Ramos indica que el tema Lingüístic serà tractat a una
propera Mesa Sectorial segons ha avisat la Direcció General de Personal
Docent, ignorant si té a veure amb la petició expressada de referència.
– La Sra. Esteva Jofre demana si s’ha fet la gestió relativa a permisos en
horari laboral per possible assistència de pares a reunions del Consell,
que va expressar en anteriors reunions. Se li respon que el 27 de gener
de 2004, es feu la petició per escrit als Serveis Jurídics de la Conselleria,
demanant una resposta per escrit a la consulta.
I sense més assumptes per tractar, a les 11 hores s’aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 6 de febrer de 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Ordinària de dia 18 de febrer de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Capità Salom, 29.
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,30 i les 15,21 hores
Assistents: . . . . . . . . . .12 membres 100 %
Excusen assistència: . .0 membres
ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent de Joan
Melis Nebot
Jaume Català Ferragut, vocal suplent de Josep
Mora Serra
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, ponent de la Comissió
d’Ordenació i Innovació

Percentatge d’assistències

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

Estudi, debat i aprovació per unanimitat d’elevar al Ple, l’Informe 01/04 de Decret
d’Ordenació General del Sistema educatiu, presentat pel ponent Sr. Vives Madrigal.
Estudi, debat i aprovació d’elavació a Ple de l’Informe 02/2004 sobre Admissió
d’Alumnes, presentat pel ponent Sr. Estarellas Valls.

Precs i preguntes plantejats:
–
–

El President dona compte de la gestió sobre l’assistència de pares i mares a les sessions
del CEIB en horari laboral.
Conèixer la zonificació prevista a efectes escolarització.
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Transcripció de l’Acta:
En el transcurs del debat del punt 3, s’absenten de la reunió per motivacions horàries els Srs. Martínez Martínez, Llabrés Palmer i Araújo Gil.
A les 10’30 h del 18 de febrer de 2004, 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, amb caràcter ordinari.
1. Es llegeix i s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió celebrada el 6 de febrer de 2004.
2. El President Sr. Romero Valenzuela presenta als membres de la Comissió
Permanent la documentació per a debat de l’Informe 01/04 al Decret
d’Ordenació general del Sistema Educatiu, consistents en:
– Esquema de les al·legacions presentades
– Esborrany d’informe elaborat pel ponent de la Comissió d’Ordenació i
Innovació Sr. Vives Madrigal, a conseqüència de la reunió de l’esmentada Comissió haguda el 13 de febrer de 2004.
A continuació s’inicia l’estudi de l’informe, es revisen anotacions preses, s’introdueixen noves modificacions i altres punts més concrets on es
manifesten criteris distints, queden pendents de possibles vots particulars o
informes alternatius davant el Ple.
A les 12’41 h. s’aprova per unanimitat la tramitació corresponent de
l’informe per passar-lo a la consideració del Ple. Els Srs. Caldentey Ramos i
Esteva Jofre fan constar que la votació afirmativa es refereix a obrir camí a la
tramitació i que no seria incongruència vers aquesta, si en el Ple es presenten objeccions o vots particulars.
A instància del President, també unànimement s’agraeix la feina feta
pel Sr. Vives Madrigal amb la redacció de l’esborrany d’informe.
El Secretari es compromet a què en un termini de 24 o 48 hores com
a màxim, pugui ser enviat a tots els membres del CEIB la redacció definitiva de l’informe, totd’una que l’haja poguda enllestir el ponent Sr. Vives, qui
acte seguit s’absenta de la reunió.
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3. Després d’un descans de 10 minuts, es reanuda la sessió a les 12’51 hores
per estudiar l’informe corresponent al Decret 02/04 sobre Admissió
d’Alumnes, que es va encarregar a la mateixa Comissió Permanent, donada
la seva tramitació d’urgència sol·licitada pel Conseller d’Educació i Cultura.
El President, com en el cas anterior, facilita als components de la
Comissió Permanent:
– Esquema de les al·legacions presentades per: Alumnes, COAPA i STEI-i.
– Esborrany d’informe preparat pel ponent Sr. Estarellas Valls.
S’inicia el debat punt per punt. Diverses intervencions apunten la
necessitat de conèixer la Zonificació que preveu la Direcció General de
Planificació i Centres per opinar en més coneixement de causa i el Sr.
Caldentey Ramos demana es tenguin en compte les Recomanacions del
Defensor del Poble relacionades amb la adscripció de l’alumnat immigrant,
aportació que el Sr. Ponent demana a la Presidència. Pocs minuts desprès, la
Secretaria del CEIB facilita còpia als assistents a la reunió.
A les 15’17 hores s’aprova per unanimitat dels assistents el traslladar
l’informe a la consideració del Ple, previst per dia 5 de març.
La redacció definitiva de l’Informe per part del Ponent queda fixada
a un termini màxim de 23 de febrer, per ser remesa d’immediat des de
Secretaria a tots els membres del CEIB.
4. El President dóna compte de la resposta rebuda a una consulta feta als
Serveis Jurídics de la Conselleria, arrel d’una pregunta sobre participació de
Pares/Mares a les sessions del Consell. Llegida pel Secretari, es facilitarà
còpia a la Sra. Esteva Jofre, que va insistir en anteriors reunions a tenir resposta sobre aquest particular.
5. La Sra. Esteva Jofre insisteix amb la petició de què els membres del Ple
haurien de tenir la Zonificació prevista i anunciada pels mitjans de comunicació per alts responsables de la Conselleria, abans del Ple previst per dia 5
de març.
– El Sr. Caldentey Ramos demana si s’ha acordat quins seran els Ponents
davant el Ple, d’aquests dos decrets estudiats avui i se li contesta que
seran els mateixos que ho han estat davant la Comissió Permanent.
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I sense més assumptes per tractar, a les 15’21h. s’aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 18 de febrer de 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

Annexos que acompanyen aquesta acta:
1. Esquema de les al·legacions presentades al Decret 01/04
2. Esquema de les al·legacions presentades al Decret 02/04
3. Esborrany d’informe elaborat pel Ponent Sr. Vives Madrigal
4. Esborrany d’informe elaborat pel Ponent Sr. Estarellas Valls
5. Resposta dels Serveis Jurídics a una pregunta formulada al Ple.
6. Recomanacions del Defensor del Poble a l’admissió d’Immigrants.
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Permanent. Ordinària de dia 26 de març de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,34 i les 12,21 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .12 membres 100 %
Excusen assistència: . . .0 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Miquel Angel Mansilla, Conseller que ha presentat dues propostes de resolució

Percentatge d’assistències

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

Donar suport a les propostes del conseller Sr. Mansilla entorn a proposar a la
Conselleria la creació d’un carnet professional pels docents i la contractació d’una
pòlissa d’assegurança pels centres educatius de les Illes.
– Canvi a la comissió de Planificació, equipament i recursos: el Sr. Marc González substitueix a la Sra. Margalida Llabrés.
Nomenar el Sr. Oliver Jaume com a ponent de l’Informe 03/2004..
Precs i preguntes plantejats:
– Informació del President entorn al canvi de seu del Consell Escolar de Capità Salom
a la seu del carrer Cecili Metel.
– Sol·licitar la presència del Conseller d’Educació davant el CEIB per conèixer les intencions sobre el desplegament de la LOCE
– Sol·licitar, així mateix, la presència del Conseller d’Educació sobre qüestions lingüístiques.
– Invitació per part del Sr. Martínez Martínez a assistir els components de la Permanent
a la constitució del Consell Escolar de Menorca el 21 d’abril.
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Transcripció de l’acta:
A les 10’34 hores del 26 de març de 2004, a la seu del Consell Escolar
(C. Cecili Metel, 11, Escala B, 1r. D de Palma) es reuneix en segona convocatòria, la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears, amb
caràcter ordinari.
El President Sr. Romero Valenzuela saluda als Consellers i les ofereix
les oficines noves de la seu del Consell Escolar de les Illes Balears, on es celebra per primera vegada una reunió de la Permanent.
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, corresponent a la
sessió celebrada el 18 de febrer de 2004.
2. El Sr. Mansilla Rodríguez va presentar el 17 de febrer de 2004, dues
Propostes al CEIB, que defensa en aquesta Permanent en ús de l’article 48.6,
que s’adjunten com a annexos 1) i 2) d’aquesta acta:
a) Proposta referida a sol·licitar de la Conselleria d’Educació i Cultura, la
conveniència d’expedir als docents un carnet professional que podria ser
d’utilitat a l’hora de tenir accés a determinades institucions públiques.
S’aprova per unanimitat, amb la matització per part del Sr.
Caldentey que convendría estàs redactat en llengua catalana.
b) Proposta referida a la conveniència d’una pòlissa d’assegurança contra
robatoris en els centres públics educatius.
S’aprova per unanimitat, amb la consideració per part de la Sra.
Moyà Pons de què una i altra qüestió, caldria estudiar si també es
podrien fer extensives a professorat i centres respectivament, de pagament delegat.
S’aprova sense objeccions la Proposta presentada pel Conseller Sr.
Fernández Otero, presentada el 17 de febrer de 2004 i defensada davant
aquesta Permanent pel Sr. Caldentey Ramos, segons autorització de l’interessat remesa al President del CEIB el 24 de març de 2004, relativa a l’ús de
la llengua catalana en el món de l’ensenyament.
A continuació es debat la Proposta presentada pel conseller Sr. Llabrés
Palmer, membre d’aquesta Permanent, en data de 4 de març de 2004, qui la

93

memoria 2004maquetat++.qxp

3/10/06

21:10

Página 94

Memòria CEIB 2004

defensa, en relació a l’ús de la llengua catalana en el món de l’ensenyament.
Sobre la mateixa intervenen els Srs.:
– Caldentey Ramos, que considera inadequades les referències als articles
18 de la Llei de Normalització i article 11 del Decret de mínims, com a
motius de justificació sense conèixer les mesures concretes que pretén la
Conselleria. També fa explícita la referència a l’article 6.8 del Reglament
sobre consultes preceptives al CEIB abans d’avançar plans educatius.
– La Sra. Moyà Pons, indicant que l’entitat que representa no es pronunciarà fins que es sotmetin a debat documents oficials concrets.
– El Sr. Martínez Martínez que recorda la seva petició formulada en anterior Comissió Permanent sobre la necessitat d’un pronunciament del
Consell Escolar sobre la qüestió lingüística.
– El Sr. Melis Nebot que demana des de la seva llarga experiència representant Pares i Mares, la necessitat d’un consens en temes cabdals d’educació per tenir pautes de continuïtat i “no batre ferro fus” cada vegada que
es produeixen canvis polítics a les institucions.
– El Sr. Araújo Gil considera que el Conseller d’Educació i Cultura informarà al Consell Escolar en el seu moment i es tendrà aleshores més
coneixement de causa.
– El President Sr. Romero reitera que farà gestions davant el Conseller
d’Educació i Cultura per sol·licitar la seva presencia davant el CEIB per
informar sobre aquest tema, donat el fet que estan fent-se propostes basades només en informacions mediàtiques
Finalment s’acorda amb l’abstenció del Sr. Caldentey Ramos, que
passi a Ple la Proposta del Sr. Llabrés, com abans es decidí la del Sr. Otero
sobre aquest tema.
3. Decret 0/3 2004 sobre Ensenyament de Secundària
Es planteja la necessitat de modificar el calendari de reunions previstes a les Comissions Permanents de 23-I i 6-II de 2004, per tal d’incloure les
reunions precises que permetin estudiar i aprovar si cal, l’informe corresponent al Decret d’ESO, que queda aprovat així:
– 2 abril, Reunió de la Comissió Específica d’Ordenació.
– 23 abril, Reunió de la Comissió Específica per tancar l’Informe.
– 28 abril, Reunió de la Comissió Permanent per aprobar, si cal,
l’Informe.
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– 14 maig, Ple ordinari d’aprovació o no de l’Informe del Decret
03/04.
El Sr. Caldentey Ramos proposa un “recès a la tramitació del Decret”,
ja que existeix una gran probabilitat d’ajornament del calendari d’aplicació
de la LOCE, arrel dels resultats del 14-M, i citant l’exemple que ja ho ha fet
així la CA de Canàries.
Intervenen a favor de la tramitació els Srs. Melis, Martínez, Estarellas
i Romero donada l’obligatorietat de complimentar la sol·licitut del Conseller
d’Educació i Cultura, cosa que recorda també el Secretari des d’un punt de
vista tècnic.
El Sr. Martínez proposa que paral·lelament a la tramitació, es faci la
gestió d’ajornament dels Decrets que suposen el desplegament de la LOCE.
S’acorda la tramitació per 8 vots a favor i 3 en contra.
S’acorda sense objeccions la proposta del Sr. Romero Valenzuela, en
quan a què el Ponent sigui el conseller Sr. Oliver Jaume.
4. A conseqüència d’haver-se produït un canvi de titularitat en el grup c) de
representants de Centres Privats (BOIB de 13 de març de 2004), s’aprova
per unanimitat la petició formulada de canvi en la Comissió específica de
Planificació, construccions i equipament, entrant a formar part de la mateixa el Sr. Marc González Sabater en substitució de la Sra. Margalida Llabrés
Botellas.
5. Torn obert de paraules
Intervenen els Srs. Consellers:
– Martínez Martínez demanant la presencia del Conseller d’Educació i
Cultura davant el CEIB per conèixer les intencions sobre desplegament
de la LOCE, com abans s’ha dit en relació al tema Lingüístic.
– Els Srs. Caldentey Ramos i Melis Nebot recolzen la proposta.
– Finalment el Sr. Martínez Martínez avança que el 21 d’abril tendrà lloc
la constitució del Consell Escolar de Menorca i que es convidarà als components de la Permanent que hi vulguin assistir.
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I sense més assumptes per tractar, a les 12’21 h. S’aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma, 26 de març del 2004-03-29

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

Anexos que acompanyen l’expedient d’aquesta Acta:

1. 2 Propostes presentades pel conseller Sr. Mansilla Rodríguez.
2. 1 Proposta presentada pel conseller Sr. Fernández Otero
3. 1 Proposta presentada pel conseller Sr. Llabrés Palmer
4. Modificació del Calendari aprovat en Comissions Permanents anteriors.
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Permanent: Extraordinària de dia 26 de març de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 12,21 i les 12,33 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 92 %
Excusen assistència: . . .0 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

Tramitació d’aportacions al document dels Consells Escolar sobre Formació
Professional, enviat al Consell Escolar de Madrid.

Precs i preguntes plantejats:
–

No n’hi ha.

Transcripció de l’acta:
A les 12’21 hores del 26 de març de 2004, a la seu del Consell Escolar
(C. Cecili Metel, 11, Escala B, 1r. D de Palma) es reuneix en primera convocatòria, la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears,
amb caràcter extraordinari.
1. Tramitació d’aportacions al document de Consells Escolars sobre la
Formació Professional.
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S’acorda per unanimitat el calendari d’actuacions que proposa la
Presidència en relació a la participació del CEIB en aquesta darrera etapa
d’elaboració del document que elaboren els Consells Escolars Autonòmics i
de l’Estat, coordinat pel Consell Escolar de la Comunitat de Madrid, i que
queda de la següent forma:
– Fins al 31 de març remesa d’aportacions dels Consellers a la secretaria del
CEIB, a l’esborrany d’informe que ja ha estat enviat a tots els membres
del Consell Escolar de les Illes Balears, segons la fitxa remesa des del C.
E. de Madrid.
– 6 d’abril, reunió de la Comissió d’Ordenació i Innovació per estudiar les
aportacions rebudes.
– 7 d’abril, reunió de la Comissió Permanent en caràcter extraordinari, per
aprovar l’aportació del CEIB que es remet a Madrid.
– Coordinarà aquestes accions, el conseller Sr. Martorell Trobat, vicepresident.
El Sr. Caldentey Ramos demana si s’han rebut els esborranys dels
documents A) i B) a que fa referència el document C), que és el que s’ha tramès a tots els Consellers.
El Secretari li respon que fins a la data, el document C) és l’únic que
s’ha rebut.1
I sense més assumptes per tractar, a les 12’33 h. s’aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma, 26 de març del 2004
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

1

Posteriorment a la reunió, secretaria interessa telefònicament del Consell Escolar de la CA de Madrid, noticia dels documents A) i B) i se li contesta que es troben encara en fase d’elaboració.
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Permanent: Ordinària de dia 7 d’abril de 2004
Lloc: ...................................Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: ...............................Entre les 10,00 i les 11,45 hores
Assistents:............................7 membres 67 %
Excusen assistència: ............1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal suplent

Excusen l’assistència:
Joan Melis Nebot, vocal titular
Actúa com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

Presentació i debat del contingut del document de FP pel Consell Escolar de la
Comunitat de Madrid.
Informació de la participació a les Jornades del Consell Escolar d’Astúries.

Precs i preguntes plantejats:
–

S’està renovant el disseny de la pàgina WEB.

Transcripció de l’acta:
A les 10’31 h del 7 d’abril de 2004, a la seu del Consell Escolar (C/
Cecili Metel, 11, Escala B, 1r. D de Palma) es reuneix en segona convocatòria, la Comissió Permanent del CEIB, amb caràcter extraordinari.
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1. S’aproven per unanimitat les actes de les sessions anteriors, celebrades el
26 de març de 2004.
2. Havent-se d’aprovar, si cal, l’informe corresponent al document C) sobre
Formació Professional, elaborat pel Consell Escolar de la Comunitat
Autònoma de Madrid, que va ser estudiat en profunditat a la reunió de la
Comissió d’Ordenació i Innovació celebrada ahir dia 6 d’abril del 2004, es
distribueix l’acta corresponent a aquesta sessió de treball.
El conseller-vicepresident Sr. Martorell Trobat fa un breu resum del
que s’ha fet fins al moment en relació a aquest document, agraeix la col·laboració de les aportacions i esmenes rebudes (34 presentades per STEI-i i 1 per
la Sra. Moyà Pons) així com també de la col·laboració rebuda per part dels
funcionaris de Secretaria, per tal de disposar en aquests moments del material que s’estudiarà en la sessió.
A continuació es procedeix a revisar una per una totes les esmenes
presentades i transformades en la relació definitiva, procedint-se a aprovar,
descartar o modificar per consens la redacció final.
Únicament es procedeix a votar:
– l’esmena núm 5 (3 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions) en relació
a la redacció proposada per la Comissió d’Ordenació i Innovació.
– l’esmena núm 9 (3 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions) en relació
a la redacció proposada per la Comissió d’Ordenació i Innovació.
S’aprova l’informe, i el President agraeix la tasca feta pel Sr. Martorell
Trobat, així com la que han fet els membres de la Comissió d’Ordenació i
Innovació i la pròpia Permanent per resoldre el tema, amb un mínim de
temps disponible.
3. En quan a les informacions del President, es consignen:
A) Haver rebut del Conseller d’Educació i Cultura un escrit trametent
la valoració feta per la Direcció General d’Ordenació, al dictamen elaborat
pel CEIB 01/2004, indicant els aspectes que s’han recollit cara la redacció
definitiva per seguir la seva tramitació oficial.
Independentment, de la valoració que es pugui fer sobre els aspectes
tinguts en compte o no, resulta gratificant la informació que se’ns facilitat
des de la DGOI, a la que no hi està obligada preceptivament, la qual cosa
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s’interpreta com a una consideració al CEIB, que es fa extensiva a tots els
components d’aquest Consell Escolar.
El Sr. Caldentey Ramos, interessa copia de l’informe definitiu
01/2004 que es va enviar al Conseller d’Educació i Cultura i Secretaria respon que estava previst remetre’l, així com el 02/2004, es comprovarà si s’ha
duit a terme, i si no se remetrà d’immediat a tots els Consellers del CEIB.
B) El President informa que està quasi enllestida una renovació de disseny de la pàgina WEB del Consell Escolar de les Illes Balears i corresponent
Logotip, que ha estat un obsequi d’una especialista en Disseny al Consell
Escolar i convida als assistents a què la vegin en una pantalla d’ordinador,
abans de ser penjada a la xarxa. Els comentaris que es produeixen són elogiosos pel Disseny i la gestió del President.
C) El President informa que en representació del CEIB, els dies 30 i
31 de març, el CEIB representant pels Srs. Romero Valenzuela i Martorell
Trobat varen assistir a unes Jornades sobre Formació Professional organitzades pel Consell de Formació Professional d’Astúries, que resultaren molt
interessant, on varen ser tractats amb tota deferència pels organitzadors, i
que quan remetin les Conclusions seran facilitades als Consellers que conformen el CEIB.
D) El President també informa que el passat cap de setmana, va assistir a una Jornada de Consells Escolars de Centre organitzada pel Consell
Escolar de la C.A. d’Aragó, en un recès de la qual, es va proposar als
Presidents dels Consells Escolars assistents a la mateixa, la signatura d’un
document en el qual sol·licitassen la paralització de la LOCE.
Alguns Presidents, com és el cas del de les Illes Balears, demanaven
que ja que la paralització està anunciada pels mitjans de comunicació, el que
perventura estarien d’acord seria en sol·licitar una clarificació de situació i
naturalment consensuar un document que s’hagués pogut debatre en cadascun dels Consells Escolars, com a mínim per part de les respectives
Permanents. El resultat fou que únicament signaren el document els
Presidents de 8 Comunitats autònomes i no el signaren altres, entre els quals
s’hi trovaba el President del CEIB. (Informació que ha estat recollida per
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diferents mitjans informatius).
El Sr. Caldentey Ramos, apart de valoracions sobre el fons del document, es mostra a favor de l’argument expressat pel Sr. Romero Valenzuela,
de què el President havia de trametre l’opinió majoritària del Consell
Escolar, i es tenia que haver estudiat abans per la Comissió Permanent..
4. En el torn obert de paraules no es consigna res en especial.
I sense més assumptes per tractar, a les 13’16 h. s’aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma, 7 d’abril de 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

Annex a aquesta acta:
1. Valoració a l’informe 01/2004 del CEIB, tramès a la Presidència per la
DGOI a través del Conseller d’Educació i Cultura.
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Permanent: Extraordinària de dia 21 d’abril de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Delegació Insular de la Conselleria d’Educació
i Cultura (Maó).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 12,06 i les 12,50 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 83 %
Excusen Assistència: . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular

Excusen l’assistència:
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Actúa com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

Anomenar com a ponent a la Sra. Carmen Oliver de l’Informe 04/04, que estudiarà
la Comissió de Planificació.
Delegar en el president Sr. Romero Valenzuela i en els consellers Sr. Martorell Trobat,
Sr Caldentey Ramos, Sr. Melis Nebot i en el secretari Sr. Salom Sancho, la participació a la reunió dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat a Madrid (4 a 7 maig).

Precs i preguntes plantejats:
– Agraïment dels consellers Sr. Martínez Martínez i Sr. Melis Nebot per la celebració de
–
–

la permanent a Menorca.
Disposar de més informació per part de la Conselleria sobre: problemàtica lingüística,
calendari escolar, selecció de directors, etc.
Assistència de la Permanent a la pressa de possessió del president (Sr. Amador Alzina
) i del vicepresident (Sr. Pere Alzina) en la constitució del Consell Escolar de Menorca.
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Transcripció de l’Acta:
A les 12’06 h. del dia 21 d’abril de 2004, a les dependències de la
Delegació Insular de la Conselleria d’Educació i Cultura a Menorca
(Avinguda Josep M. Quadrado, 33, Maó) es reuneix en primera convocatòria, la Comissió Permanent del CEIB amb caràcter extraordinari, d’acord
amb l’article 13.2 de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.
Es produeix una demora a l’inici de la sessió pel considerable retard
del vol IB 84 94 en el qual es desplaçaven els membres del CEIB procedents
de Mallorca.
1.S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió anterior, celebrada
el 7 d’abril. De 2004.
2. El President Sr. Romero Valenzuela exposa que havent-se rebut del Conseller d’Educació i Cultura per a tramitació d’Informe el projecte de Decret pel
qual s’estableix el currículum del Cicle Formatiu de Grau Mitjà corresponent al Títol de Tècnic en Explotació de sistemes Informàtics, correspon
determinar Ponent, Comissió i Calendari de reunions d’acord amb el
Reglament d’aquest Consell.
El Secretari afegeix que en el dia d’ahir 20 d’abril va ser remès per
correu electrònic a tots els membres del CEIB el text complet de l’esmentat
Decret, al que el CEIB el nomena com a 04/2004, conjuntament amb altres
3 Decrets remesos també pel Conseller d’Educació i Cultura corresponents
a: 05/2004 sobre Educació Infantil, 06/2004 sobre Educació Primària i
06/2004 sobre Batxillerat.
S’acorda per unanimitat dels assistents:
- la proposta del President que, la Ponent del Decret 04/2004 sigui
la consellera Sra. Carme Oliver Arellano.
- que la Comissió específica encarregada d’elaborar l’informe sigui
la de Planificació, construccions i equipament, donat que la
comissió d’Ordenació i Innovació ja va sobrecarregada de feina elaborant altres dictàmens.
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- La Comissió específica per tractar aquets Informe es convocaria
per dia 29 d’abril de 2004.
El Sr. Melis interessa la conveniència de poder rebre documents tan
voluminosos com els 4 Decrets enviats ahir pel sistema PDF transformable
i no només per Word, petició que s’atendrà en la mesura de les possibilitats
tècniques de l’oficina.
3. En el punt d’informació sobre qüestions d’actualitat, el President fa referència al fet de reunir-se a l’illa de Menorca d’acord amb la itinerància prevista per la Llei, fent coincidir la reunió amb la constitució oficial del
Consell Escolar Insular de Menorca, el capvespre del mateix dia 21 d’abril a
la seu del Consell Insular de Menorca, a la qual han estat convidats els membres del Consell Escolar de les Illes Balears.
Els membres del CEIB residents a Menorca, Srs. Martínez i Melis
agraeixen el que la Permanent del CEIB s’hagi reunit avui a Menorca, i conviden a que aquest fet tengui repetició en el futur.
El President demana confirmació d’assistència als membres del CEIB
presents a la reunió a les Jornades de Consells Autonòmics i de l’Estat previstes a Madrid entre el 4 i el 7 de maig, per confirmar les complicades gestions que suposa viatge i allotjament a Madrid en el mes de maig degut als
preparatius d’un esdeveniment reial de transcendència històrica.
Confirmen els Srs. Romero Valenzuela, Martorell Trobat, Caldentey
Ramos i Salom Sancho, i el Sr. Melis informa que per impossibilitat laboral
hi assistiria en la previsió de feta a nom seu la Sra. Esteva Jofre.
4. En el torn obert de paraules.
– El Sr. Melis reitera la conveniència expressada en anteriors ocasions per
diferents consellers, que el Conseller d’Educació i Cultura assistí a alguna reunió de la Permanent, per conèixer directament i no pels mitjans de
comunicació els propòsits reals de la Conselleria en quan a aplicació de
la LOCE, a més del tema ja proposat sobre problemàtica Lingüística.
– El Sr. Caldentey Ramos se solidaritza amb la petició, tota vegada que
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qüestions com la Selecció de Directors, Calendari Escolar, etc. convendría també fossin tractades pel Consell
– El President Sr. Romero Valenzuela confirma les gestions satisfactòries fetes
davant el Conseller Sr. Fiol, perquè pugui assistir al Ple previst per dia 13 de
maig, que també li farà arribar la petició d’una presencia prèvia a Permanent
i que en quan a temes no apuntats preceptivament pel Reglament, podrien
incorporar-se en un futura reforma del Reglament del CEIB.
– El Secretari expressa l’agraïment a les mostres rebudes de diferents consellers, fins i tot per escrit sobre el funcionament de la secretaria en global per part dels funcionaris que la integren; ratifica i rubrica com és testimoni de les moltes gestions fetes pel President durant aquest curs
escolar per dotar dignament en recursos humans i materials el funcionament del CEIB; no obstant informa als membres de la Permanent, que a
partir de la data i davant l’allau de feina burocràtica i de gestió que supera les previsions fetes en el Pla d’actuació elaborat en el mes de setembre,
no pot garantir l’eficàcia ni el compliment de les gestions necessàries a
pesar de seguir posant-hi tots la màxima dedicació, tota vegada que no
s’ha complit, la previsió feta de recursos humans qualificats d’acord amb
els articles 11.2 i 14.1 de la Llei del Consell Escolar.
– El President manifesta conèixer perfectament la situació, indica que no
ha estat fàcil estructurar la seu del Consell en tots els ordres, tal com es
va rebre de mancada de recursos i que es mostra optimista en seguir gestionant millores imprescindibles per a un funcionament correcte, com
demana el secretari.
I sense més assumptes per tractar, a les 12’53 h. s’aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc acta.
Post scriptum:
Els membres assistents a aquesta Comissió Permanent, assistiren el
mateix capvespre a les 18 h. a l’acte institucional de constitució del Consell
Escolar Insular de Menorca, el qual per acord de Govern de 2 d’abril de
2004 (BOIB de 15-IV-04) és nomenat President el Sr. Amador Alzina Sans
i Vicepresident el Sr. Pere Alzina Seguí.
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Tant a les intervencions públiques del propi President del Consell
Escolar Insular de Menorca, com del Conseller d’Educació del CIMe Sr.
Martínez Martínez i de la Presidenta del mateix CIMe Sra. Joana Barceló,
agraïren la presencia del President i membres de la Permanent del Consell
Escolar de les Illes Balears.
El Secretari fa constar en aquesta acta, que en interpretació de l’article 9.1, apartat i), de la llei del Consell Escolar el Sr. Amador Alzina pot ser
convocat al pròxim Plenari del CEIB a prendre possessori com a membre del
Consell Escolar de les Illes Balears.

Maó, 21 d’abril de 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Extraordinària de dia 28 d’abril de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,40 i les 13,16 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .8 membres 67 %
Excusen Assistència: . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent de Joan
Melis Nebot,
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Rogelio Araujo Gil, vocal Titular

Excusen l’assistència:
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal Titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

Creació de la subcomissió presidida pel Sr. Martorell Trobat i els consellers Sr. Vives
Madrigal; Sr. Oliver Jaume i Sr. Llabrés, en qualitat de ponents, per elaborar coordinadament els Informes 05/06/07 de 2004.

Precs i preguntes plantejats:
–
–
–
–
–

Proposta de creació d’una subcomissió per la modificació del Reglament del CEIB.
Demanda de l’Informe elaborat pel Consell Consultiu en relació al Decret d’Admissió
d’alumnes.
Es suggereix aportar ajuda tècnica a la constitució dels consells escolars insulars i
locals.
Apuntar la manca de recursos (humans i materials ) de la secretaria del CEIB.
Respecte a demandes de més informació de la Conselleria facilitades pel propi
Conseller, se gestiona una trobada informal possible el 10 de maig amb components
de la Permanent.
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Transcripció de l’Acta:
A les 10’40 hores del dia 28 d’abril del 2004, a les dependències de la
seu del Consell Escolar de les Illes Balears (C. Cecili Metel , 11, Escala B,
1r. D, de Palma) es reuneix en segona convocatòria la Comissió Permanent
del CEIB amb caràcter ordinari, d’acord amb l’article 11 i 12 de la Llei de
Consells Escolars de les Illes Balears.
1. S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió anterior, celebrada
el 21 d’abril de 2004 a la localitat de Maó (illa de Menorca).
El Secretari ha de fer constar que a dita Acta, per error d’omissió, ha de figurar entre els assistents el Sr. Rogelio Araujo Gil, vocal titular.
2. El President Sr. Romero Valenzuela atorga la paraula al Sr. Martorell Trobat,
qui segons ja s’havia avançat a la reunió de la Comissió d’Ordenació i Innovació
substitueix en la presa de notes al Ponent Sr. Oliver Jaume –per impossibilitat
manifesta d’assistència a la reunió d’avui, de l’esmentat Ponent–, en relació a
l’elaboració de l’Informe 03/2004 al Decret de Secundària.
El Secretari ofereix si es considera necessari la lectura de l’acta de l’esmentada Comissió que es va reunir el 23 d’abril del 2004, de la qual ja disposen tots els presents a la reunió, i no es fa necessari.
A continuació s’estudia punt per punt l’esborrany d’informe elaborat
pel Sr. Oliver Jaume, i el Sr. Martorell Trobat va prenint notes, cara a l’elaboració del definitiu que serà presentat al Ple previst pel 13 de maig del
2004. A les 11’57 h. queda acordada la tramitació tècnica de l’esborrany al
Ple del CEIB, si bé es preveu que immediatament a la recepció de l’esborrany definitiu que serà tramès des de Secretaria, s’espera que en les pròximes 48 hores , tots els Consellers puguin fer noves aportacions de cara a la
sessió del Ple, fins al dia 8 de maig.
3. Queda també acordat que per a la redacció dels Informes 05/2004,
06/2004 i 07/2004 que ja foren remesos a tots els membres del CEIB, així
com de les aportacions rebudes de: STEI-i i COAPA-Balear, també enviades
per correu electrònic en el dia d’ahir 27 d’abril, les tractaria una única
Comissió, la d’Ordenació i Innovació (proposta de la Sra. Esteva Jofre) i treballarien conjuntament com a Ponents els Sr. Vives Madrigal, Oliver Jaume,
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Llabrés Palmer i Martorell Trobat (proposta del President)., cara a una major coherència entre els informes a distints Decrets curriculars.
4. El President, que en el dia d’ahir es trobava a una reunió de Presidents de
Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, per preparar les Jornades de la primera setmana de maig organitzades pel Consell Escolar de la Comunitat
Autónoma de Madrid, informa sobre els aspectes puntuals:
– Facilita el programa d’actes prevists entre els dies 4 i 7 de maig.
– Que des de la CA de Madrid s’enviarà per correu electrònic el document
a debatre sobre Formació Professional en el qual s’han recollit part de les
esmenes presentades pels distints Consells Escolars i les no recollides, per
al seu debat durant les Jornades.
5. En el Torn obert de paraula s’enregistren les següents qüestions:
– La Sra. Esteva Jofre sol·licita es posi en funcionament el més prest possible una Comissió específica per a reforma del Reglament.
– El Sr. Caldentey Ramos exposa la conveniència de què els membres del
Consell Escolar haurien de poder conèixer l’informe del Consell Consultiu
en relació al Decret d’Admissió d’Alumnes, tota vegada que determinats
mitjans de comunicació, des de dissabte passat es fan resò de què el Consell
Consultiu no va aprovar en la seva totalitat l’esmentat Decret d’Admissió
d’Alumnes, que en el seu pas previ pel CEIB ja havia tingut entrebancs en
l’aspecte de Baremació. La Sra. Esteva Jofre se suma a la petició.
– El secretari recorda la dinàmica dels Informes del CEIB i del Consultiu,
i assenyala que tècnicament no veu clar que el Consell Escolar tengui dret
a sol·licitar aquest informe.
– El Sr. Martorell assenyala que una tasca interessant del Consell Escolar
autonòmic seria el de poder oferir ajuda tècnica a la constitució dels
Consells Escolars Insulars i Locals prevists per Llei i que es troben en fase
bastant endarrerida en caràcter general, com a complement a la petició
feta per la Sra. Esteva de cercar qualque camí des del CEIB per a incentivar la posada en funcionament d’aquests Consells.
– El Secretari puntualitza que en les circumstàncies actuals de manca de
recursos humans, ja exposades a l’anterior reunió de la Permanent, és
absolutament impossible donar cap suport tècnic a ningú, i que natural-
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ment això no ha de ser obstacle per si a nivell no tècnic, es volen donar
bons consells a qui els necessiti o els vulgui.
– El President informa també que en relació a la petició feta a l’anterior
Permanent pel sr. Melis Nebot, en quan a poder tenir una reunió amb el
Conseller d’Educació i Cultura, independentment de l’assistència prevista de l’esmentat Conseller al Ple de dia 13 de maig, s’ha fet les gestions
oportunes davant el Conseller i és possible pugui introduir dins l’agenda, una trobada informal aproximadament devers el 10 de maig en horari no d’oficina, cosa de la que si al cas se confirma, s’avisarà als membres
de la Permanent ,sense convocatòria oficial.
I sense més assumptes a tractar, a les 13’16 h. s’aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 28 d’abril del 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Extraordinària de dia 28 de maig de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,32 i les 13,43 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 83 %
Excusa Assistència: . . .1 membre

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent de Joan
Melis Nebot,
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular i ponent de
l’informe 05/04
Jose M. Ruiz Rivero, vocal suplent de Rogelio
Araújo Gil
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Camen Oliver Arellano, Ponent de l’informe
04/04
Miquel Vives Madrigal, Ponent de l’informe
06/04
Jaume Oliver Jaume, Ponent de l’informe
07/04

Percentatge d’assistències

Excusen l’assistència:
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Actúa com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

Trametre al Ple els informes 04/04, 05/04, 06/04 i 07/04.

Precs i preguntes plantejats:
–
–

Proposta de la COAPA a Ple, que es proposa a estudi per a una propera reunió.
Proposta de què el CEIB fes un estudi sobre Tutoria.
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Transcripció de l’acta:
A les 10’32 hores del dia 28 de maig del 2004, a la seu del Consell
Escolar de les Illes Balears es reuneix en segona convocatòria la Comissió
Permanent del CEIB amb caràcter ordinari, d’acord amb l’article 11 i 12 de
la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.
1. S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió anterior, celebrada
el 28 d’abril de 2004.
2. Es presenta l’esborrany d’informe 04/2004 al Projecte de Decret pel qual
s’estableix el Currículum de Grau Mitjà del Cicle Formatiu corresponent al
títol de Tècnic en Explotació de Sistemes Informàtics que va ser elaborat i
aprovat per la Comissió de Planificació construccions i equipaments el 21 de
maig de 2004, actuant de Ponent la Sra. Oliver Arellano.
S’aprova per unanimitat que l’informe sigui tramés al Ple previst pel
dia 18 de juny
El President felicita la Ponent amb l’anuència de tots els assistents i se
passa al punt següent.
3. Es presenta l’esborrany d’Informe 06/2004 sobre el projecte de Decret,
pel qual s’estableix el Currículum d’Educació Secundària, que conjuntament
amb els informes 05/2004 d’Educació Infantil i 07/2004 de Batxillerat,
varen ser preparats per una subcomissió presidida pel Sr. Martorell Trobat i
integrada pels Srs. Llabrés Palmer, Oliver Jaume i Vives Madrigal en reunions hagudes els dies 3 i 19 de maig, a més del estudi fet per la Comisssó
Específica d’Ordenació, reunida el 19 de maig.
Actúa com a ponent el Sr. Vives Madrigal.
En el debat intervenen el Srs. Caldentey, Esteva, Moyà, Martorell i
Oliver i s’arriba a proposta de votació respecte les objeccions a l’informe que
planteja la Sra. Moyà i que es concreta en els següents punts:
Punt 6.2, a favor del text original del Decret.
Votació:
A favor
1
En contra
4
Abstencions 2
Dels assistents en el moment de la votació
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Punt 9.2, a favor del text original del Decret.
Votació:
Vots a favor 1
En contra
5
Abstencions 3
Dels assistents en el moment de la votació
Punt 15 i 17, a favor del text original del Decret.
Votació:
Vots a favor 1
En contra
7
Abstencions 1
Dels assistents en el moment de la votació
A continuació s’aprova per unanimitat que l’informe sigui tramés al
Ple previst pel dia 18 de juny
A les 12’11 hores es fa un recés, i a les 12,31 es reanuda la sessió.
4. Es presenta l’esborrany d’informe 05/2004 sobre el projecte de Decret,
pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Infantil.
Actua com a Ponent el Sr. Llabrés Palmer.
Després de diferents intervencions en que intervenen els mateixos
Consellers de la Permanent, s’arriba a proposta de votació sobre les discrepàncies sobre l’informe que planteja la Sr. Moyà i que es concreta en els
següents punts:
Punt 6.2, a favor del text original del Decret.
Votació:
Vots a favor 1
En contra
7
Abstencions 1
Dels assistents en el moment de la votació
Punt 9, a favor del text original del Decret.
Votació:
Vots a favor 1
En contra
6
Abstencions 1
Dels assistents en el moment de la votació

114

memoria 2004maquetat++.qxp

3/10/06

21:10

Página 115

Reunions dels òrgans col·legiats

A continuació s’aprova per unanimitat que l’informe sigui tramés al
Ple previst pel dia 18 de juny
5. Es presenta l’esborrany d’informe 07/2004 sobre el Projecte de Decret,
pel qual s’estableix el Currículum de Batxillerat.
Actua com a Ponent el Sr. Martorell Trobat.
Després de diferents intervencions del mateixos membres assistents a
la reunió s’aprova per unanimitat la tramitació al Ple de l’informe presentat.
6. En el torn obert de paraula el Secretari informa d’una Proposta rebuda
avui de la COAPA per posar-la a consideració de Permanent i Ple.
El President Sr. Romero Valenzuela indica a la Sra. Esteva (COAPA) que per
cumplir el Reglament hauria d’anar a l’Ordre del dia d’una propera
Permanent, cosa que ha resultat impossible en el dia d’avui.
El Secretari recorda a tots els ponents que han intervingut, la necessitat de que el dilluns dia 31 abans de les 10 hores se necessiten els informes
definitius per esser remesos a tots el membres del CEIB. Cas de no disposar
d’aquests informes, no es pot garantir que es compleixen els tràmits reglamentaris previs al Ple donada la insuficiència de recursos humans a
Secretaria que es preveuen a partir de dia 1 de juny.
El Sr. Caldentey Ramos, arrel d’un debat sostingut en relació a
Tutoria que ha sorgit en el transcurs de la sessió, apunta la conveniència, que
el Consell Escolar podria promoure un estudi sobre Tutoria en els centres.
I sense més assumptes a tractar, a les 13’43 h. s’aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 28 de maig del 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Extraordinària de dia 18 de juny de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Moli des Comte (Establiments).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 14,03 i les 14,17 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 83 %
Excusen assistència: . . .0 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabres, Palmer, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titula

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

Proposta de ponent de l’Informe 08/04 la Sr. Oliver Arellano, a estudiar per la
Comissió de Finançament.
S’aprova remetre als Consellers una proposta de la COAPA.

Precs i preguntes plantejats:
–

No n’hi ha.

Transcripció de l’acta:
A les 14’03 h. del dia 18 de juny del 2004, en el Molí des Compte
(Establiments) Palma, es reuneix en primera convocatòria, la Comissió
Permanent del Consell Escolar de les Illes Balears, en caràcter extraordinari.
1. Informe 08/2004 sobre Decret de Currículum de Formació Professional
de Tècnic en Atenció Sociosanitària de Grau Mitjà.
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A proposta del President Sr. Romero Valenzuela s’acorda per unanimitat que la Ponent sigui la consellera Sra. Oliver Arellano i la Comissió
específica que elabori l’esborrany d’informe sigui la Comissió de Finançament de l’ensenyament i recursos humans.
El Secretari adverteix que donat que el termini de dos mesos per
aquest informe es compleix el 10 d’agost i com l’article 31.5 assenyala el mes
d’agost com a inhàbil per celebrar reunions, es considera automàticament la
data de Ple per aprovar, si cal, l’informe, la del 10 de setembre en què està
previst un Ple en el calendari del CEIB. Per tant, a principis de juliol s’haurà de convocar una reunió de la Comissió específica que s’acaba de determinar, amb l’objectiu que l’informe pugui anar a Permanent prevista per dia
23 de juliol.
2. S’aprova remetre a tots els Consellers/eres una Proposta de cara a tramitació del Ple, que ha presentat la COAPA en data posterior a la convocatòria de la darrera sessió Permanent de 28 de maig.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabada aquesta
Permanent a les 14’17 h. del dia de la data.

Palma 18 de juny del 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Ordinària de dia 23 de juliol de 2004
Lloc: ...................................Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: ...............................Entre les 14,03 i les 14,17 hores
Assistents:............................8 membres 67 %
Excusen assistència: ............2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabres, Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, ponent de l’informe
08/2000

Excusen l’assistència:
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

Aprovació de l’Informe 08/2004 per anar a Ple.
Sol·licitud d’informació a la D. G. Planificació i Centres sobre infraestructures, al Ple
del mes de setembre.

Precs i preguntes plantejats:
–

Demanda d’informació sobre l’equivalència del Graduat en ESO amb el nivell C de
català.
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Transcripció de l’acta:
A les 10’33 h del dia 23 de juliol de 2004, a la seu del Consell Escolar de
les Illes Balears (C. Cecili Metel, 11, escala B, 1r. D, de Palma) es reuneix en
segona convocatòria la Comissió Permanent del CEIB amb caràcter ordinari.
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior (text refós) corresponent al dia 18 de juny del 2004.
2. Aprovació de l’Informe 08/2004 sobre el projecte de Decret de Currículum de Tècnic en Atenció Sociosanitària de Grau Mitjà.
El Secretari dóna compte que s’han produït les reunions previstes a
l’anterior Permanent, de la Ponent Sra. Oliver Arellano amb la Comissió
específica de Finançament de l’ensenyament i recursos humans, els dies 1 i
21 de juliol per tal d’elaborar l’esborrany d’informe que avui es presenta.
La Sra. Oliver Arellano llegeix l’informe preparat, recull algunes
matitzacions dels consellers i s’aprova per unanimitat cara elevar-lo al Ple
previst pel 10 de setembre. El President i components de la Permanent feliciten la Sra. Oliver Arellano per la tasca feta en l’elaboració de l’Informe.
3. Temes del Ple de setembre
El President Sr. Romero Valenzuela explica que recollint les peticions
fetes a l’anterior Ple per part d’alguns consellers, sobre que el CEIB tengués
una informació directa d’alt nivell dins la gestió de la Conselleria
d’Educació i Cultura sobre el procés d’Escolarització pel curs 2004-2005, ha
gestionat la presència en el pròxim Ple del Director General de Planificació
i Centres.
La Sra. Esteva Jofre indica que també seria oportú rebre informació
directa sobre Infraestructures i Personal Docent cara al proper curs escolar,
opinió molt compartida pels presents.
El Sr. Romero Valenzuela indica que això suposaria la presència del
Director General de Personal Docent. S’acorda que la gestionarà.
4. Torn obert de paraules
– La Sra. Rigo pons en nom del sector que representa STEI-i sol·licita s’interessi de la Conselleria que un tema aparescut de fonts oficials en els
mitjans de comunicació com el de l’equiparació de Graduat en
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Secundària amb el nivell C) de català hauria de passar pel Consell Escolar
i pel Consell Social de la Llengua per ser estudiat.
– El secretari fa constar que si la norma té caràcter de Decret és d’esperar
que en haver-hi esborrany definitiu sigui remès pel Consell al CEIB pel
seu dictamen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 11,07 hores s’aixeca la la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 23 de juliol del 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Extraordinària de dia 1 de setembre de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,33 i les 11,08 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .7 membres 42 %
Excusen Assistència: . .0 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent
Jordi Llabres, Palmer, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

l’Informe 09/2004 sobre avaluació a ESO, sol·licitat per via d’urgència, el farà la
comissió permanent i el Ponent serà el Sr. Martorell Trobat.

Precs i preguntes plantejats:
–
–
–

Proposta de reformar el Reglament aquest curs escolar.
Proposta de redactar un Informe sobre la situació de l’ensenyament no universitari a
les Illes Balears.
Demanda d’informació sobre l’equivalència del Graduat en ESO amb el nivell C de
català
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Transcripció de l’acta:
A les 10’33 h del dia 1 de setembre de 2004, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears (C. Cecili Metel, 11, escala B, 1r. D, de Palma) es
reuneix en segona convocatòria la Comissió Permanent del CEIB amb caràcter extraordinari.
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 23
de juliol de 2004.
2. Informe 09/2004 a l’ordre sobre avaluació a l’ESO
– El President dóna compte de com desprès de la darrera reunió de la
Permanent ja esmentada, va arribar la petició del Conseller d’ Educació i
Cultura d’informar per via d’ urgència aquesta Ordre d’ Avaluació, la
qual cosa obliga a variar les previsions de reunions previstes en el mes de
setembre, començant per la convocatòria d’ aquesta Permanent.
– S’ acorda per unanimitat dels assistents:
a) Que l’informe el redactarà la mateixa Comissió Permanent.
b) El Ponent serà el Sr. Martorell Trobat, vicepresident.
c) La recepció d’ aportacions a l’informe 09/2004 es tanca el 8 de
setembre, segons ja va comunicar per correu electrònic el Secretari,
d’ acord amb els terminis reglamentaris, a tots els consellers/eres del
Ple del CEIB.
d) La Permanent per aprovar l’informe, si cal, es convocarà per dia 14
de setembre a les 17 hores.
e) El Ple per aprovar aquest Informe 09/2004 es convocarà per dia 22
de setembre, amb els temes i informe 08/2004 que ja es varen debatre a la Permanent del 23 de juliol.
3. Torn de paraules
– La Sra. Esteva Jofre assenyala la necessitat per aquest curs escolar de
reformar el Reglament, com també la de redactar un Informe sobre la
situació de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears.
– El Sr. Estarellas Valls matitza que la reforma del Reglament cal fer-la en
profunditat, per tal d’agilitzar la participació dels Consellers, fins i tot a
les sessions plenàries.
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– El Sr. Caldentey Ramos recorda que en aplicar el Reglament hi ha un procediment conegut per tots els membres del CEIB. També subratlla el que
ja va dir la Sra. Rigo Pons a l’anterior Permanent que van apareixent pels
mitjans de comunicació, notícies sobre distints aspectes de Planificació
educativa facilitades per alts responsables de la Conselleria, dels quals el
Consell Escolar no en té notícia. Finalment com a exemple darrer cita
l’esborrany d’Ordre sobre homologació de Títols en coneixements de
Llengua catalana, que coneix com a membre d’una organització sindical,
però no com a membre del Consell Escolar.
– El President tanca les intervencions, prenint nota d’ aquests suggeriments
que es miraran de preveure en planificar les activitats d’aquest curs escolar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 11,08 hores s’aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 1 de setembre del 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Ordinària de dia 14 de setembre de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 17,00 i les 20,14 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 92 %
Excusen assistència: . . .0 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Fracesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabres, Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

Aprovació de l’esborrany d’Informe 09/04 per dur a Ple.
Aprovació del calendari de reunions 2004/2005.

Precs i preguntes plantejats:
–
–
–
–

Preparació de la reforma del Reglament del CEIB.
Demanda sobre la memòria del Consell Escolar i l’Informe del Sistema Educatiu de
les Illes Balears.
Secretaria apuntar la manca de recursos (humans i materials ) per dur a front aquestes obligacions.
Protesta per no haver consultat el Consell Escolar en decisions preses per la
Conselleria sobre matèria lingüística, que es considera vulneren l’article 6 del Títol II
de la Llei de Consells Escolars.
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Transcripció de l’Acta:
A les 17 h. del dia 14 de setembre de 2004, a la seu del Consell Escolar
de les Illes Balears (C. Cecili Metel, 11, escala B, 1r. D, de Palma) es reuneix en
segona convocatòria la Comissió Permanent del CEIB amb caràcter ordinari.
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 1
de setembre de 2004.
2. Informe 09/2004 a l’ordre sobre avaluació a l’ESO
-El President atorga la paraula al Ponent de l’ informe Sr. Martorell
Trobat, qui condueix el debat en el qual intervenen gran part dels presents
sobre l’esborrany que recull aportacions rebudes en termini reglamentari
procedents de COAPA-Balears, Amador Alzina i STEI-i.
A les 19’55 h s’aprova per unanimitat la tramitació de l’Informe al
Ple, convocat per dia 22 de setembre.
3. Calendari properes reunions
El President Sr. Romero Valenzuela presenta el calendari de reunions
de Permanent i Ple ordinaris pel que resta de 2004 i 2005, assenyalant que
servirà perquè els Consellers/eres puguin programar-se les assistències en
temps, per comunicar-lo també a les distintes Direccions Generals de la
Conselleria a efectes d’ultimar projectes de Decrets i Ordres amb l’antelació
necessària per a la seva tramitació i per preveure les grans fites que en el període de temps expressat té en perspectiva el CEIB (Annex a aquesta Acta).
4. Informacions del President/Secretari
El President dóna compte a la Comissió Permanent del propòsit de
poder dur al Ple de 8 d’abril la Reforma del Reglament del Consell, sol·licitada durant el curs 2003-04 i per això ja s’està preparant una esmena que
serveixi d’eina de treball a la Comissió corresponent.
El Secretari recorda, en que entre els mesos d’abril a juny s’haurà de
produir la renovació parcial de membres del Ple.
5. Torn obert de paraules
– El Sr. Caldentey Ramos demana que quan està prevista l’aprovació de la
Memòria i de l’Informe.
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– El Sr. Romero Valenzuela respon que així com durant el curs passat s’ha
pogut arribar a disposar d’unes instal·lacions dignes pel Consell Escolar,
confia que durant el 2005 es podrà comptar amb personal suficient per
emprendre aquests temes.
– El Secretari reitera que en les actuals circumstàncies de personal disponible és impossible emprendre tasques complexes com suposa preparar i
editar aquests treballs.
– El Sr. Caldenteny Ramos demana consti en acta que arrel de les decisions
presses per la Conselleria en matèria lingüística, considera, que al no
haver-se consultat el Consell Escolar es vulneren clarament alguns punts
de l’article 6 del Títol II de la Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears.
– La Sra. Esteve Jofre comparteix aquesta consideració i afegeix que resulta
inadmisible disposar canvis mitjançant Instruccions, que no admeten
possibilitat de recurs.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20’14 hores s’aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 14 de setembre del 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Ordinària de dia 22 d’Octubre de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,32 i les 12,14 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .7 membres 58 %
Excusen assistència: . . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent
Josep M. Ruiz Rivero, vocal suplent

Excusen assistència:
Margalida Moyà Pons
Jordi Llabrés Palmer
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

Pautes de treball per a l’estudi de la reforma del reglament del CEIB, que es remeten
a tots els Consellers del CEIB.
Estudi del document base per aportar el punt de vista del CEIB a la reunió de
Zaragoza de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat.

Precs i preguntes plantejats:
–
–
–
–
–
–

Es demana l’activació de la memòria del 2003
Se sol·licita poder encarregar a un gabinet la redacció de l’informe sobre el sistema
educatiu a les Illes Balears
Informació del secretari del CEIB sobre despesa econòmica.
Informació del secretari de la participació al “Foro contra la violència” celebrat a
Madrid.
Malestar existent per no haver rebut l’ingrés pel funcionament dels centres docents.
La representant de COAPA- Balears felicita al President, per la intervenció de la que fou
testimoni davant la Comissió parlamentària el 30 de setembre.
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Transcripció de l’acta:
A les 10’32 h del dia 22 d’octubre de 2004, a la seu del Consell Escolar
de les Illes Balears (C. Cecili Metel, 11, escala B, 1r. D, de Palma) es reuneix en
segona convocatòria la Comissió Permanent del CEIB amb caràcter ordinari.
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 14
de setembre de 2004.
2. Acord sistema d’estudi de reforma del Reglament del CEIB.
S’acorda procedir a l’estudi de reforma del Reglament del CEIB, de la
següent manera.
Presidència ha redactat una síntesi per facilitar la feina on s’expliciten els articles que corresponen a la Llei (intocables) i els susceptibles de
canvi.
Aquest document de treball s’enviarà a tots els Consellers/eres la propera
setmana, per tal que puguin fer aportacions amb data límit de 10 de gener
de 2005 a l’objecte de després ser estudiat per la Comissió que ja se determinarà. L’objectiu és poder-lo dur a aprovació al ple del mes d’abril de
2005.
3. Informe del President sobre el tema a tractar pels Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat i dinàmica de participació
El President informa que arrel de les diferents Trobades de Presidents de
Consells Escolars s’ha consensuat el següent:
– Informar el Document Base del MEC cara a unes jornades de Consells
Escolars que es celebrarien a Saragossa de 1 a 4 de febrer de 2005, amb
l’objectiu que les conclussions puguin ser entregades a la Ministra
d’Educació i Ciència, abans de l’elaboració definitiva de la Llei, que ha
programat entregar al Congrés en el mes de març.
– En el mes de gener, en una reunió de Presidents de Consells Autonòmics
i de l’Estat prevista per dia 20, es decidirà sobre tractar el tema acordat
per a les Jornades de Consells Escolars sobre “Pacte per a l’Educació”.
– S’ha rebut en data 19 d’octubre escrit del Conseller d’Educació i Cultura,
demanant en el termini de 2 mesos un Informe del Consell Escolar sobre

128

memoria 2004maquetat++.qxp

3/10/06

21:10

Página 129

Reunions dels òrgans col·legiats

el mateix document, que es podria sotmetre a la consideració del ple previst per dia 3 de desembre. A propòsit d’aquest ple el projecte és que tengui lloc a l’illa de Menorca coincidint amb la informació sobre presuposts
per part del Conseller d’Educació i Cultura i amb la despedida com a
conseller del CEIB del senyor Melis Nebot.
Rera les oportunes deliberacions, en què intervenen tots els presents,
s’acorda:
A) Avui dia 22, enviar a tots els membres del Ple per correu electrònic:
– el Document Base del MEC: “Una Educación de calidad para
todos y entre todos”.
– un document de treball elaborat per la Secretaria amb l’objectiu
de facilitar l’ anàlisi als consellers/eres que compren: esquema
del document del MEC i referents als punts que afecta de
LOGSE i LOCE.
B) Fixar el termini de rebuda d’aportacions a Secretaria del CEIB, per
part dels Consellers/eres en el dia 3 de novembre.
C) Possible reunió d’una subcomissió formada per 4 a 6 membres del
CEIB el dia 5 de novembre.
Queden adscrits a aquesta subcomissió Catalina Esteva i Francesca
Rigo dels consellers presents, i se faculta al President que la completi, abans de la data esmentada. L’objectiu es tractar el material
que se rebi, abans de presentar-ho a la Permanent.
D) Convocar una Permanent extraordinària per dia 15 de novembre
amb la finalitat d’elaborar un primer esborrany que s’ha d’enviar a
Saragossa abans del 25 de novembre, per seguir el procés que té el
termini final a les Jornades de febrer.
E) El mateix document servirà de base a l’informe sol·licitat pel
Conseller d’Educació i Cultura que ha de seguir la tramitació
reglamentària dins el propi Consell Escolar.
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4. Qüestions relatives a la Memòria del CEIB de l’any 2003
Es demana a Secretaria que en els pròxims mesos activi com pugui la
Memòria corresponent a l’any 2003.
El Secretari informa que s’ha començat a fer feina, però que no vol
garantir data de presentació davant la Permanent prèvia a la seva edició, tota
vegada que no es disposa de personal suficient per tirar envant totes les tasques que s’acumulen aquests mesos en terminis tancats.
La Sra. Esteva Jofre felicita al President per la intervenció de què va
ser testimoni davant la Comissió Parlamentària de dia 30 de setembre per
com va indicar que aquesta insuficiència de personal minvava les possibilitats de feina que té i vol desenvolupar el CEIB.
El President Sr. Romero Valenzuela expressa la seva creença ferma que
a partir de 2005 podrà disposar de la dotació suficient.
5. Inici de l’estudi de realització de l’Informe del CEIB sobre el Sistema
Educatiu
S’acorda que el President inicií les gestions oportunes per poder encarregar a un gabinet professional o personal qualificat, la preparació tècnica de
l’Informe al Sistema Educatiu de les Illes Balears, que fins al present no s’ha
pogut abordar, i que com és preceptiu i lògic, se demana es reunions oficials
per part de diferents consellers/eres.
Com a referents a tenir en compte se disposa d’uns materials elaborats
per l’anterior Consell Escolar, corresponents al 2000-01, mentre s’estima, en
principi, que s’hauria de centrar en el 2003.
6. Informe de Secretaria relatiu a la despesa econòmica
El Secretari presenta un primer esborrany econòmic de costos reals que
han suposat els Plens, Permanents i Comissions fins a juny de 2004, sol·licitant de la Permanent, opinió sobre com creuen oportú es resumeixi la informació detallada que obra a la seva disposició de les despeses efectuades.
Fetes les consideracions sobre les xifres, les variacions que suposa la
presència de consellers/eres de les altres illes i nombre de participants de les
reunions, se considera orientatiu per part dels presents, indicant, que s’hauria d’afegir al resum, el nombre de participants a cada reunió, per poder
treure també un promig de costos per assistent.
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Per part de la Sra. Esteva Jofre, s’ha de revisar el cost real i total dels
plens que s’inclogui la totalitat de despesa.
També el secretari dona compta d’haver remés a títol individual a tots
els membres del CEIB, l’estat de facturació de despesa emesa pel Consell
Escolar fins el mes de setembre de 2004.
7. Torn obert de paraules
–
El Sr. Caldentey Ramos expressa en nom del sindicat STEI-i , consti en acta i s’elevi per part del President a la consideració del Conseller
d’Educació i Cultura el malestar existent en els centres docents per no haver
ingressat la Conselleria els recursos econòmics de funcionament, i que és
una qüestió que s’ha de resoldre per via d’urgència.
– La Sra. Esteva Jofre se suma a la petició, indicant que té comprovat com
hi ha centres necessiten recórrer a fons de les Associacions de Pares per
poder seguir funcionant, així i tot falten recursos per classes pràctiques
on se necessita un cert material fungible, com per a exemple determinats
Cicles Formatius.
– El Sr. Martorell Trobat com a vicepresident del Consell Escolar, facilita
uns disquets de resultats acadèmics corresponents al curs escolar 20022003 que tenen com a font el Departament d’Inspecció i que són enviats
als centres educatius. Dades no extrapolables a valoracions ni a conclussions sobre el rendiment escolar dels centres.
Agraeix l’elaboració del document de treball de treball fet per Secretaria
per a tractar el tema del punt 3 d’aquesta acta.
– El Sr. Salom Sancho entrega còpia de les consideracions rebudes de la
Conselleria d’Educació i Cultura a l’Informe que va fer el CEIB a l’ordre
sobre l’Avaluació a l’Educació Secundària Obligatòria.
– El Sr. Martorell comprova que sembla s’han estimat globalment un 75%
de les consideracions fetes pel CEIB.
– Els Srs. Caldentey i Esteva asenyalen que en aparèixer publicat a BOIB es
podrà fer la valoració definitiva de si s’han tingut en compte aspectes sustancionals o no.
– El Sr. Salom Sancho informa sobre l’assistència al “Foro contra la violència de gènere”, celebrat a Madrid el 14 i 15 d’octubre al que hi va assis-
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tir amb les conselleres Esteva Jofre i Rigo Pons i del que a tots els membres del CEIB s’ha enviat informació més acurada, a través del Full
Informatiu núm. 30.
Foro preparatiu de la Llei integral que tindrà incidència en el camp de l’educació, en la composició dels Consells Escolars i de la possible matèria
específica: educació per a la ciutadania.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 12’14 hores s’aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 22 d’octubre de 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Extraordinària de dia 15 de novembre de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,32 i les 13,53 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .9 membres 75 %
Excusen assistència: . . .1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Rogelio Araujo Gil, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, ponent de la subcomissió

Excusen la seva assistència per causes justificades:
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Actúa com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

Estudi de l’Informe 10/2004 sobre el document base del MEC per dur al Ple de dia
3 de desembre, que es preveu se celebri a Menorca.

Precs i preguntes plantejats:
–
–

Informe de secretaria sobre despesa econòmica en quan a Ple, Permanent, Comissió
específica i reunions fora de Mallorca.
Informació anunciant unes jornades el 29 i 30 de novembre per part del Consell
Escolar de l’Estat sobre Sistemes Educatius europeus.

Transcripció de l’acta:
A les 10’32 h del dia de la data, es reuneixen en segona convocatòria
els membres del CEIB, que formen la Comissió Permanent convocada en
caràcter extraordinari.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Després de ser llegida pel secretari, es aprovada per unanimitat l’acta
corresponent a la Comissió Permanent celebrada el dia 22 d’octubre de 2004.
2. Aprovació si cal de l’Informe 10/2004 de la Subcomissió sobre el
Document Base del MEC.
El President Sr. Romero Valenzuela informa que la Subcomissió que
es va aprovar la seva constitució a l’anterior Permanent ha treballat en llargues reunions de treball hagudes els dies 5,10 i 12 de novembre, per tal de
disposar d’un esborrany d’informe 10/2004, per poder presentar a la reunió
d’avui.
La Subcomissió estava integrada pels Sr/res: Sr. Romero Valenzuela,
Sr. Martorell Trobat, Sra. Rigo Pons, Sra. Esteva Jofre, Sra. Moyà Pons, Sr.
Vives Madrigal, Sr. Salom Sancho com a secretari i actuant com a portaveu
de la mateixa el Vicepresident del CEIB Sr. Martorell Trobat.
A continuació el Sr. Martorell, amb el suport de les notes presses a les
sessions esmentades, inicia lectura, comentari i debat dels temes considerats
en Subcomissió, qualificant prèviament que considera enriquidor el debat
que s’havia produït en les sessions de treball.
A les 13’40 hores es dona per acabat el document consensuat que se
remetrà als consellers/eres del CEIB el 17 de novembre del 2004, amb les
següents finalitats:
A) Cara al Ple del 3 de desembre, poder enviar Informes alternatius o
proposicions de modificacions d’extrems concrets (Article 43.1 i
43.2 del Reglament) fins a dia 25 de novembre de 2004.
B) Cara al document a remetre a Saragossa, les proposicions alternatives es podran fer, quan des de Saragossa ens enviïn, el documentresum de tots els Consellers autonòmics, es calcula que a partir de
10 de setembre.
3. Temes del Ple de 3 desembre
El President acorda amb la Comissió Permanent que els temes-clau
del Ple de 3 desembre seran:
– Aprovació, si cal de l’Informe 10/2004 sobre el document de Base del MEC.
– Intervenció del Conseller d’Educació i Cultura Sr. Fiol, per presentar al
CEIB el pressupost de la Conselleria .
– Homenatge-despedida al conseller del CEIB Sr. Melis.
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– Està previst que el Ple tengui lloc a la seu del Consell Insular de Menorca,
gestionat pel Sr, Martínez, conseller del CEIB i a la vegada conseller de
Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca.
A consecuencia d’aquesta dinàmica de reunions no es convocarà la
Comissió Permanent, prevista a principi de curs per dia 19 de novembre, i
si no sorgeixen temes d’urgència, tampoc no es convocarà la prevista per a
dia 2 de desembre.
4. Infome de Secretaria relatiu a la despesa econòmica.
El Secretari presenta un resum de despeses de reunions amb la indicació del nombre d’assistents, tal com es va demanar a l’anterior reunió de
la Permanent.
A)
B)
C)
D)

Plens
(entre 12-XII-03 a 3-XII-03)
21.537’37 €,
Permanents (entre 26-XI-03 a 22-X-04)
13.466’02 €,
Comissions específiques (entre 31-I-04 a 21-VII-04) 9.339’09 €,
Reunions fora Mallorca (entre 5-II-04 a 12-X-04)
19.231’89 €,

promig 4.307’47 €.
promig 841’63 €
promig 849’01 €
promig 1.201’99 €

Fent l’advertiment que el promig corresponent a la partida D) és molt
teòric, per les variables de: nombre de persones, durada en dies i lloc geogràfic.
5. Torn de paraula.
– El Sr. Caldenteny Ramos demana si es té noticia de qualque trobada de
Presidents a Madrid a finals de novembre per tractar el document Base.
– El Sr. Romero li respon que el Consell Escolar de l’Estat organitza unes
jornades el 29 i 30, a les que han convidat als Presidents dels C. Escolars
Autonòmics, sobre Sistemes Educatius europeus.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 13’53 hores s’aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 15 de novembre del 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent: Ordinària de dia 2 de desembre de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,32 i les 13,29 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .7 membres 58 %
Excusen assistència: . . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Excusen la seva assistència per causes justificades:
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos
–
–

Plantejament de l’estudi de l’Informe 10/2004 sobre el document base del MEC al Ple
de 3 de desembre.
No considerar “Informe alternatiu” el document enviat per FETE-UGT.

Precs i preguntes plantejats
–

Demanar a la Ministra d’Educació i Ciència que també envïi als Consells Escolars
Autonòmics l’esborrany de LOE, quan el remeti al Consell Escolar de l’Estat.
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Transcripció de l’Acta:
A les 10’32 h. del dia de la data, es reuneixen en segona convocatòria
els membres del CEIB, que formen la Comissió Permanent convocada amb
caràcter ordinari.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Després de ser llegida pel secretari, es aprovada per unanimitat l’acta
corresponent a la Comissió Permanent celebrada el dia 15 de novembre de
2004.
2. Plantejament del debat de l’Informe 10/2004 al Ple previst per a 3 de
desembre
El Sr. Caldentey Ramos, sol·licita informar com a prèvia al que s’ha
de debatre, que lamenta i qualifica de “mal precedent” l’actuació que ha tingut l’Escola Catòlica, remetent a determinats centres amb el prec de que ho
exposin als respectius Taulells d’anuncis, un escrit criticant l’esmena núm. 2
de STEI-i presentada en temps i forma a efectes de la tramitació interna
entre els components del CEIB.
El President Sr. Romero Valenzuela manifesta desconèixer absolutament el fet, que és totalment aliè al funcionament del CEIB.
El Secretari fa constar en acta la denúncia, a petició del Sr. Caldentey
Ramos; ratifica el mateix desconeixement expressat pel President i considera que èticament no és propi la utilització externa de documentació en fase
de tramitació interna entre membres del CEIB, com ja va expressar en un
altra incident amb certa similitud procedimental, que es va rebutjar en el full
informatiu núm. 13, de març de 2004.
A continuació es debat el procediment a seguir amb les votacions possibles en el Ple de demà divendres, acordant-se per unanimitat:
A) Lectura del informe aprovat per la Permanent de dia 15 de novembre.
B) Lectura de les propostes de modificació d’extrems concrets presentades dins el termini reglamentari, corresponents a COAPA-Balears i
STEI-i. Votació de les mateixes.
C) Votació global del informe resultant.
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En relació a “l’informe de FETE-UGT al Consell Escolar de les Illes
Balears”, examinada a fons la qüestió no es considera sigui un informe alternatiu tota vegada que:
A) El Secretari informa va entrar a Secretaria el 19 de novembre, amb el
títol expressat, acompanyat d’un escrit signat pel secretari general de
FETE-UGT on no s’expressa clarament quin tractament s’havia de
donar al text, ja que com a aportació a la comissió de feina no era possible admetre’l perquè els terminis estaven esgotats.
B) El Secretari es va posar en contacte telefònic immediatament amb el
remitent Sr. Ferrer, el mateix dia 19 de novembre, per interessar quin
tractament exacte pretenia donar a l’escrit en qüestió, sense que es
pronunciàs sobre el particular.
C) El Secretari, front al dubte de si calia o no interpretar-lo com a
“Informe alternatiu” el va remetre amb la documentació prèvia al
Ple a tots els consellers/eres del CEIB, el dia 25 de novembre, especificant que no se pronunciava la secretaria tota vegada que:
a) per dates podia entrar com a “Informe alternatiu”.
b) per la forma, era evident que no es podia considerar com a “proposta de modificació d’extrems concrets”
c) per la denominació, ni en la portada ni en l’escrit de remissió, no
es sol·licitava com a “Informe alternatiu”.
D) Examinat a fons la nomenclatura dels esmentats documents, la Permanent acorda la no consideració “d’Informe alternatiu” tota vegada
que el termini en què va arribar era temps d’informes alternatius a l’informe de la Permanent mentre que en la portadilla es diu “Informe al
document del MEC”, i que per tant hagués estat útil com a aportació
en el moment que la ponència redactava l’Informe del CEIB, en reunions de treball hagudes els 5, 10 i 12 de novembre.
3. Proposta de Comissió d’Estudi del Reglament
La Permanent considera que en el Ple s’ha de recordar el període d’aportacions obert fins dia 10 de gener, per iniciar després l’estudi pertinent,
d’acord amb el que preveu l’actual Reglament en vigor.
4. Informacions
El Secretari informa que en el BOIB núm. 171 de dia 2 de desembre
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de 2004, apareix l’ordre de substitució dels consellers/eres, titular i suplent,
de la UIB, Guillem Ramon Pérez de Rada i M. Dolors Forteza Forteza per
Miquel F. Oliver Trobat i Josep A. Pérez Castelló respectivament.
5. Torn de paraula
– El Sr. Estarellas proposa que el Consell Escolar s’hauria d’adreçar a la
Ministra d’Educació i Ciència, per demanar que quan es formuli l’esborrany definitiu de la llei, a més d’enviar-lo reglamentàriament al Consell
d’Estat, s’hauria de poder informar també des del CEIB, donada la transcendència a nivell estatal.
– El Sr. Romero diu que la Presidenta del Consell Escolar de l’Estat ha dit
als Presidents dels Consells Escolars Autonòmics que trametria tota la
informació al respecte.
– El Sr. Martorell Trobat considera que la Permanent, si, ha propiciat la
participació de tots els components del CEIB en la redacció de l’Informe,
a diferència del que expressava en el seu escrit el secretari general de
FETE-UGT.
– El Secretari, Sr. Salom, diu que en els terminis de què es disposava, considera s’han cobert totes les passes reglamentàries, cosa que pot comprovar qualsevol membre del CEIB, segons detallava en el full informatiu
33, que podria constar com a annex d’aquesta acta.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 13’29 hores s’aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 2 de desembre del 2004

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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4.3. Comissions Especifiques
Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 30 de gener de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Capità Salom, 29.
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 11,00 i les 12’43 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .16 membres 84 %
Excusen assistència: . . .0 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Vicens García Fuster, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Pere Mir Martorell, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes tractats
–
–
–
–

Constitució de la nova comissió d’Ordenació i Innovació nomenada per la Comissió
Permanent de 23/01/2004.
S’estableix calendari de terminis i reunions per elaborar l’Informe 01/2004 que ha de
treballar aquesta comissió.
La Sra. Font Carbonell llegeix un escrit sobre “En defensa de les nostres senyes d’identitat”.
En torn obert de paraules intervenen: Font Carbonell, Fernández Otero i Esteva Jofre.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 13 de febrer de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Capità Salom, 29
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,30 i les 15’03 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .13 membres 68 %
Excusen assistència: . . .4 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Vicens García Fuster, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Excusen l’assistència:
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

Presentació de l’esborrany de l’Informe 01/2004 sobre el Decret d’Ordenació del sistema educatiu, pel ponent Sr. Vives Madrigal, debat i tramitació a la Permanent.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 2 d’abril de 2004
Lloc: ...................................Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: ...............................Entre les 10,33 i les 11’38 hores
Assistents:............................13 membres 68 %
Excusen Assistència: ...........1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, com a ponent de l’informe 03/04

Excusen l’assistència:
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes tractats
–
–
–
–

Primera reunió d’aquesta Comissió a la nova seu del Consell Escolar (Cecili Metel, 11)
Es demana conèixer quines modificacions s’aceptaren de l’informe 01/2004 quan la
Conselleria ha publicat el Decret.
S’inicia el treball de preparar l’Informe 03/2004 del qual serà Ponent el Sr. Oliver
Jaume.
Torn obert de paraules intervenen els Srs. Fernández Otero i Esteva Jofre.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 06 d’abril de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,38 i les 14’03 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .7 membres 37 %
Excusen assistència: . . .4 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Excusen l’assistència:
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert; vocal titular
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes tractats
–
–
–
–

El Sr. Martorell Trobat, com a Ponent, exposa les dades sobre estat de la Formació
Professional a les Illes Balears, per remetre a Consell Escolar de Madrid.
Estudi de les aportacions al document de F.P. elaborat pel Consell Escolar de la comunitat autònoma de Madrid, per dur a la Permanent de 7 d’abril.
Demanar que al Consell autonòmic de F.P. hi hagui presència de: Pares/mares, alumnat i sindicats amb representació del món educatiu
Torn obert de paraules intervenen Sr. Caldentey Ramos i Esteva Jofre.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 23 d’abril de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,30 i les 13’58 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 58 %
Excusen assistència: . . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Vicenç García Fuster, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, Ponent de l’informe

Excusen l’assistència:
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes tractats
–
–
–

Exposició, estudi i debat de l’Informe 03/2004 presentat pel ponent Sr. Oliver Jaume.
Debat i proposta de petició de paralització de decrets com els que ens ocupa de la
LOCE.
En torn obert de paraules intervenen els Srs. Caldentey Ramos, Font Carbonell,
Esteva Jofre i Pérez de Rada.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 10 de maig de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,49 i les 11’21 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 58 %
Excusen assistència: . . .4 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joan Melis Nebot, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular i membre
integrant de la Ponència
Jordi Llabrés Palmer, com a membre integrant
de la Ponència

Excusen l’assistència:
Guillem Ramon Pérez de Rada
Francesca Font Carbonell
Margalida Moyà Pons
Gabriel Caldentey Ramos
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes tratcats
–

–
–

S’informa que la Permanent va decidir crear una subcomissió presidida pel Sr.
Martorell Trobat i els ponents Sr. Oliver Jaume, Sr. Vives Madrigal i Sr. Llabrés
Palmer per coordinar l’elaboració dels informes 05/2004 06/2005 i 07/2004 corresponents als projectes de Decrets d’Infantil, Primària i Batxillerat.
Es fixa el calendari de reunions i treball a realitzar per Comissió i Subcomissió respecte als 3 Informes en tramitació.
Torn obert de paraules, intervé el Sr. Fernández Otero.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 21 de maig de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 11,12 i les 14’21 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .9 membres 47 %
Excusen assistència: . . .1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Guillem Ramon Pérez de Rada, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular i membre
integrant de la Ponència
Jaume Oliver Jaume, com a membre integrant
de la Ponència
Jordi Llabrés Palmer, com a membre integrant
de la Ponència

Excusen l’assistència:
Margalida Moyà Pons
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes tractats
–

Es Debaten els informes 05/2004 06/2005 i 07/2004 elaborats per el ponents Sr.
Llabrés Palmer, Sr. Oliver Jaume, Sr. Vives Madrigal i Sr. Martorell Trobat corresponents als projectes de Decrets d’Infantil, Primària i Batxillerat.
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Comissió de Finançament de dia 1 de juliol de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,31 i les 10’53 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .8 membres 42 %
Excusen assistència: . . .1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Rogelio Araújo, vocal titular
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Marta Monfort Miserach, vocal titular
Maria Neus Santaner Pons, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, Ponent

Excusen l’assistència:
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes tractas
–

Constitució de la nova comissió de Finançament de l’ensenyament i recursos humans
nomenada per la Comissió Permanent de 23/01/2004

–

Inicia la tasca d’elaborar l’informe 08/2004 del que serà Ponent la Sra. Oliver
Arellano.
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Comissió de Finançament de dia 21 de juliol de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,31 i les 10’54 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 61 %
Excusen assistència: . . .1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Marta Monfort Miserach, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Maria Neus Santaner Pons, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, Ponent
Margarita Durán Vadell, convidada

Excusen l’assistència:
Joan Martorell Trobat, vicepresiden
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes tractas
–

Debat i aprovació de l’Informe 08/2004 de l’esborrany del Decret de currículum de
cicles formatius de Gau Mitjà Tècnic en atenció sociosanitària.
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Comissió de Planificació dia 29 d’abril de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,43 i les 11’04 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .7 membres 39 %
Excusen assistència: . . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Marc González Sabater, vocal titular
Miquel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Excusen l’assistència:
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Carolina Torres Cabañero, vocal Titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes tractats
–
–

–

Constitució de la nova comissió de Planificació Construccions i Equipaments nomenada per la Comissió Permanent de 23/01/2004.
Calendari del Informe 04/2004 sobre l’esborrany del Decret de currículum del cicle
Formatiu de grau mitjà de Formació Professional en el que actuarà com a ponent a la
Sra. Carmen Oliver Arellano.
En torn obert de paraules intervenen els Srs. González Sabater i Fernández Otero.
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Comissió de Planificació dia 21 de maig de 2004
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,10 i les 10’35 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 53 %
Excusen assistència: . . .1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Marc González Sabater, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Miquel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Excusen l’assistència;
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats
–

Estudi i aprovació de l’informe 04/2004 sobre l’esborrany del Decret de currículum
del cicle Formatiu de grau mitjà de Formació Professional a efectes de trametre a la
Comissió Permanent de 28 de maig.
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Reunions de Subcomissions
28 gener 2004
Objectiu: Preparació de l’Informe 01/2004
Assistents: J. Martorell, M. Vives i J. M. Salom
Durada: De 16 a 19’30 h
3 febrer 2004
Objectiu: Continuar treballs preparatius Informe 01/2004
Assistents: J. Martorell, M. Vives i J. M. Salom
Durada: De 16’30 a 19’30 h.
12 febrer 2004
Objectiu: Finalitzar treballs previs a l’Informe 01/2004
Assistents: J. F. Romero, M. Vives i J. M. Salom
Durada: De 17 a 20’30 h.
3 maig 2004
Objectiu: Preparació dels Informes 05/2004, 06/2004 i 07/2004
Assistents: J. Martorell, J. Llabrés, J. Oliver, M. Vives i J. M. Salom
Durada: De 13 a 14’37 h.
19 maig 2004
Objectiu: Preparació dels Informes 05/2004, 06/2004 i 07/2004
Assistents: J. Martorell, J. Llabrés, M. Vives i J. M. Salom
Durada: De 13 a 15 h.
5 novembre 2004
Objectiu: Preparació de l’estudi del document-Base del MEC
Assistents: J. F. Romero, J. Martorell, M. Vives, F. Rigo, M. Moyà,
C. Esteva i J. M. Salom
Durada: De 11’03 a 13 h.
10 novembre 2004
Objectiu: Preparació de l’estudi del document-Base del MEC
Assistents: J. F. Romero, J. Martorell, M. Vives, F. Rigo, M. Moyà,
C. Esteva i J. M. Salom
Durada: De 9’32 a 13’40 h.
12 novembre 2004
Objectiu: Preparació de l’estudi del document-Base del MEC
Assistents: J. F. Romero, J. Martorell, M.Vives, F. Rigo, M. Moyà,
C.Esteva i J. M. Salom
Durada: De 9’11 a 12’40 h.
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