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11. El Consell Escolar
Insular de Menorca
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El Consell Escolar Insular de Menorca

Amb motiu de haver-se posat en funcionament aquest any el Consell
Insular de Menorca , la memòria del Consell Escolar de les Illes Balears, atenent la possibilitat que recull l’article 52.3 del Reglament vigent, vol dedicar un espai a aquesta institució.
De la memòria es recull el següent:

D’esquerra a dreta: Pere Alzina (vicepresident); Manel Martí Llufriu (membre del Consell);
Mateu Martínez (Conseller de Cultura i Educació del CIM); Joana Barceló (Presidenta del
Consell Insular de Menorca); Amador Alzina (President del Consell Escolar Insular de
Menorca) i Marta Carreras (Secretaria del CEME) en el dia de la seva constitució.
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Òrgans unipersonals del Consell
President: Amador Alzina Sans
Vicepresident: Pere Alzina Seguí
Secretària: Marta Carreras Rodrigo
Adreça:
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Per a escrits i notificacions:
A/a Marta Carreras - Av. J. M. Quadrado, 33. 07703 Maó
E-mail: <consellescolardemenorca@cime.es>
Constitució
La sessió de constitució del Consell Escolar de Menorca va tenir lloc
el 21 d’abril de 2004, a les 18 hores, al saló d’actes del Consell Insular de
Menorca.
Va presidir l’acte la presidenta del Consell Insular de Menorca, Sra.
Joana Barceló Martí, juntament amb el conseller de Cultura i Educació, Sr.
Mateu Martínez Martínez i el president i vicepresident del CEME, senyors
Amador Alzina Sans i Pere Alzina Seguí.

Normativa
Règim jurídic i fonaments de dret
Règim jurídic:
1. El CEME es regeix, quant a l’organització i el funcionament, pel Decret
legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes Balears, pel Decret 10/2003, de 14 de febrer, de
regulació dels consells escolars insulars i dels consells municipals de les
Illes Balears, per l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca, de 19
de desembre, sobre la constitució del Consell Escolar de Menorca i per
les normes establertes per la legislació en matèria de procediment administratiu sobre òrgans col·legiats.
2. En tot allò que no preveuen aquestes normes i sempre que no les contradiguin, se sotmetrà als acords del ple o de la comissió permanent,
segons l’àmbit d’actuació.
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Fonaments de dret:
– Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/2000, de
consells escolars que determina que els òrgans de consulta i de participació i assessorament en la programació de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears són el Consell Escolar de les Illes Balears, els consells escolars insulars i els consells escolars municipals
– Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars
insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears.
– Resolució núm. 2004/19, de data 08/03/2004, Resolució núm.
2004/34 de data 14/04/2004 i l’acord del Consell de Govern de 2 d’abril de 2004 per la qual es nomenen el president i el vicepresident.
– Resolució núm 2004/72, mitjançant el qual el conseller executiu del
departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca
aprova el REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I FUNCIONAMENT
DEL CONSELL ESCOLAR DE MENORCA. BOIB num. 155 de 0411-2004.

Pressupost
El Consell Insular de Menorca assigna la quantitat de 12.000 ? al
CEME per a l’any 2004. Segons el departament de gestió econòmica del
CIM, només se’ns ha imputat la quantitat de 349,76 ?, corresponent a material d’oficina. Hem de fer constar que altres despeses inicialment previstes
per a aquest període 2004, com ara la publicació de l’estudi de na Pilar
Benejam , la participació en jornades d’Educació Infantil, compra de material inventariable, etc, no s’han pogut imputar finalment dins aquest període, encara que resten per fer algunes gestions per quadrar el pressupost.

Informes
A instància del conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de
Menorca en data 30/06/04 es va aprovar l’Informe 1/2004 sobre el projecte
del Pla Insular d’Educació Infantil 0-3 anys.
En data 01/12/04 va aprobar l’Informe 2/2004: “Aportacions del
Consell Escolar de Menorca al document Una educación de calidad para
todos y entre todos. Propuestas para el debate”, com a aportació al debat
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obert per part del Ministeri d’Educació i Ciencia sobre la nova llei
d’Educació.

Activitats realitzades. Assistència a Jornades.
El CEME participà en l’organització de les Jornades d’Educació
Infantil a Menorca que es van dur a terme els dies 12 i 13 de novembre de
2004.
Publicacions
Es va aprovar la publicació de l’estudi de na Pilar Benejam. Pendent
de publicació.
Es va aprovar l’acord de publicació dels treballs de Marc Genestar i
Ernest Fortuny.

Logotip
Fins ara s’ha emprat l’escut de Menorca, amb el nom de l’òrgan amb
tipografia Times New Roman, 6. Es va encarregar la realització d’un logotip
als alumnes de l’Escola d’Art de Menorca, que varen entregar 3 propostes.
La comissió permanent va triar una que encara està en preparació.

Comunicacions
Per donar a conèixer el Consell Escolar de Menorca es van enviar cartes de presentació als ajuntaments i a tots els centres educatius de Menorca,
juntament amb un resum de les funcions, activitats, composició, objectius,
etc. d’aquest Consell. Es va convocar una roda de premsa per donar a conèixer el CEME als mitjans de comunicació.
També es va aprovar la publicació d’unes guies amb la normativa i
funcions del CEME, que resten pendents d’elaboració.
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REUNIONS DEL CONSELL ESCOLAR DE MENORCA 2004
DATA

REUNIONS

21-04-04

CONSTITUCIÓ CEME

CONTINGUT

06-05-00

PLENARI

12-05-04

COMISSIÓ REGLAMENT

– Presentació de proposta de Reglament per part del President.
– Estudi en comissió punt per punt de la proposta de Reglament.

18-05-04

COMISSIÓ REGLAMENT

– Estudi en comissió punt per punt de la proposta de Reglament.
Continuació.

26-05-04

COMISSIÓ REGLAMENT

– Estudi en comissió punt per punt de la proposta de Reglament.
Continuació.

02-06-04

COMISSIÓ REGLAMENT

– Estudi en comissió punt per punt de la proposta de Reglament.
Finalització.
– Aprovació de l’esborrany de Reglament.

09-06-04

COMISSIÓ REGLAMENT

– Presentació de l’Informe 1/2004, Pla insular 0-3 anys, pel ponent.

28-06-04

COMISSIÓ REGLAMENT

– Preparació proper plenari.
– Acord per fer donar a conèixer el CEME com organisme proper.

30-06-04

PLENARI

02-09-04

COMISSIÓ REGLAMENT

– Informacions Jornades d’Educació Infantil
– Propostes de publicacions en col·laboració amb el CIMe

22-09-04

COMISSIÓ REGLAMENT

– Preparació reunió.
– Demanat logotip a Escola d’Art de Menorca

22-09-04

PLENARI

–Constitució i entrega de credencials
– Aprovació de la proposta de normes per a la redacció del Reglament
intern.
– Elecció dels membres de la Comissió Redactora.

– Aprovació del Reglament de funcionament intern del CEME.
– Aprovació de l’Informe 1/2004, Pla insular 0-3 anys

– Elecció de la composició de la Comissió Permanent del CEME.
– Acord de creació de línies de publicacions per part del CEME
– Acord d’adhesió homenatge a Pilar Benejam

13-10-04

COMISSIÓ PERMANENT

– Publicacions. Presentació del CEME amb normativa.
– Publicitat: roda de premsa de presentació del CEME, creació de
WEB.
– Calendari de reunions de la Comissió Permanent.

10-11-04

COMISSIÓ PERMANENT

– Organització debat nova Llei d’Educació.
– Pressuposts.
– Publicació al BOIB del 04/11/2004 del Reglament del CEME.

17-11-04

COMISSIÓ PERMANENT

– Aprovació del document final per a l’Informe 2/2004, Debat nova
Llei d’Educació.
– Pressupost 2005.

01-12-04

COMISSIÓ PERMANENT

– Preparació plenari

01-12-04

PLENARI

– Aprovació de l’Informe 2/2004, Debat reforma Llei d’Educació.
LOE.

15-12-04

PERMANENT

– Acord publicació de treballs de Marc Genestar i Ernest Fortuny.
– Inici debat conciliació vida laboral, familiar i escolar iniciat per la
representant de pares i mares.
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