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10 de gener de 2005
Reforma del Reglament del CEIB
Es tanca la primera recollida de propostes de reforma del Reglament
del CEIB, que per encàrrec de la Permanent estudiarà la Comissió
d’Ordenació i Innovació.
Les propostes procedeixen de COAPA-Balears i STEI-i.

12 de gener de 2005
Aportacions al document-síntesi del Consell Escolar d’Aragó
La Comissió Permanent remet al Consell Escolar d’Aragó un total de
6 esmenes (4 de FERE i 2 de COAPA-Balears) al document síntesi elaborat
a Zaragoza sobre el tema “Propuesta para el debate” promogut pel MEC.

13 de gener de 2005
Renovació del Consell Escolar
S’inicia el procés de renovació de membres del Ple del Consell Escolar,
a conseqüència del sorteig efectuat el 21 de març de 2003, mitjançant
sol·licitud del President del CEIB al Conseller d’Educació i Cultura.
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20 de gener de 2005
Reunió de Presidents de Consells Escolars a Terol
Estudiat el document-síntesi elaborat pel Consell Escolar d’Aragó
sobre el tema “Propuesta para el debate” del MEC, es deixa sense efecte a
la reunió de Presidents de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat celebrada a Terol i s’encarrega a una Comissió formada pels presidents d’Andalusia,
Aragó, Madrid i Múrcia que redactin un nou document els dies 24 i 25 de
gener, per ser tractat com a document – síntesi cara a la reunió prevista a
Zaragoza.

26 de gener de 2005
Permanent amb neu
La reunió de la Comissió Permanent de 26 de gener de 2005, va tenir
dificultats de desplaçament per a alguns dels seus components.
No obstant els qui aconseguiren arribar a la seu del Consell Escolar
(Romero, Martorell, Esteva, Moyà, Rigo i el secretari) a mes de tractar els
temes prevists, poderen gaudir d’un paisatge inèdit des de l’oficina del
CEIB, útil per refrescar les idees.

Perspectiva de la Conselleria de Sanitat, des de l’oficina del CEIB.
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1 a 4 de febrer de 2005
Jornades a Zaragoza

Consellers/eres Català, Rigo, Esteva, Martorell i secretari.

La representació del CEIB a les jornades que es celebren a Saragossa,
organitzades pel Consell Escolar d’Aragó, la integren els Srs. Romero
Valenzuela (President), Martorell Trobat (vicepresident), Català Ferragut,

Presidents de diferents consells escolars varen ser rebuts pel batle de Saragossa.
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El Sr. Romero acompanyava el president de Canàries en una de les taules rodones.

Esteva Jofre i Rigo Pons (consellers) i Salom Sancho i Antich Adrover (secretaria), actuant com a portaveu el Sr. Martorell Trobat.
Una de les meses d’estudi estava copresidida pels Presidents de
Canàries i Balears, Srs. Suárez Curbelo i Romero Valenzuela.
A la cloenda d’unes sessions amb poquíssims acords consensuats va
rebre el document dels Presidents de Consells Escolars, la Ministra
d’Educació i Ciència María Jesús Sansegundo.1

17 de febrer de 2005
Representació institucional
El President Sr. Romero Valenzuela representa el Consell Escolar de
les Illes Balears, a la inauguració de l’escoleta de Petra.

1

S’inclou a l’Annex d’aquesta Memòria.
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28 de febrer de 2005
Conferència de la ministra d’Educació
El President Sr. Romero Valenzuela, assisteix representant el CEIB a
la conferència que dona la Ministra d’Educació María Jesús Sansegundo en
el Club Siglo XXI de Madrid, a la que hi estaven convidats els Presidents
dels Consells Escolars Autonòmics.
El tema era sobre Educació en general, Ciencia i Tecnología i
Universitats.
Presentació del Pla basc de Formació Professional
El mateix darrer dia de Febrer, es presenta a San Sebastián, el “Pla Basc
de Formació Professional” pel període 2004-2005, que feu personalment el
lehendakari Juan José Ibarretxe i la consellera d’Educació Angeles Iztueta.
Assisteixen unes 700 persones d’Alemanya, Holanda, França,
Argentina i de les diferents comunitats autònomes espanyoles.
Representant el CEIB hi assisteix el secretari Sr. Salom Sancho.

El lehendakari Ibarretxe amb alguns dels representants dels consells escolars.

2

El document (redactat en basc, castellà, anglès) està depositat a la Biblioteca del CEIB.

199

Memòria CEIB 2005

Març de 2005
Llibres a la Biblioteca del CEIB
Per gentilesa de la Direcció General de Cultura de la Conselleria
d’Educació i Cultura, s’han rebut 50 llibres que, convenientment inventariats, passen a formar part de la Biblioteca del Consell Escolar.

Biblioteca de la seu del CEIB.
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8 de març de 2005
Subcomissió Reforma Reglament
La Comissió d’Ordenació i Innovació accepta la necessitat que es
formi una Subcomissió de Treball o Ponència col·legiada formada pel
Vicepresident Sr. Martorell Trobat i els consellers Sr. Caldentey Ramos i
Esteva Jofre, assistits pel Secretari del CEIB a l’objecte de preparar minuciosament els treballs de la Comissió.

10 de març de 2005
Representació institucional
El President Sr. Romero Valenzuela representa el CEIB a la inauguració del C.P. Gabriel Janer Manila (Pla de Na Tesa – Marratxí)

11 de març de 2005
Representació institucional
El President Sr. Romero Valenzuela representa el CEIB a la inauguració del Pavelló Esportiu del CIDE (Palma).

12 de març de 2005
Representació institucional
El President Sr. Romero Valenzuela representa el CEIB a la Jornada
sobre “Direcció de Centres” que se celebra a Ciudad Real, organitzada pel
Consell Escolar de Castilla-La Mancha.
El Secretari Sr. Salom Sancho representa el CEIB a l’acte d’inauguració de la Biblioteca Can Sales (Palma), acte que presidiren la Ministra de
Cultura del Govern de l’Estat i el President de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
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Abril de 2005
Documentació del Consell Escolar

Actes enquadernades del Consell Escolar de les Illes Balears.

S’ha procedit a enquadernar les actes de les reunions de Ple, Permanent
i Comissions, des de la creació del Consell Escolar de les Illes Balears, que queden enregistrades en 3 toms corresponents a: 2001-2002, 2003 i 2004.

8 d’abril de 2005
Ple del Consell Escolar a Santanyí
Seguint en la línia d’itinerància en quan a les reunions del Ple del
Consell Escolar, aquest es celebra a Santanyí, concretament a les dependències del C.P. Blai Bonet.
En el transcurs del mateix, es produeix la presa de possessió d’un 50%
aproximadament de components com a conseqüència de la renovació bianual que preveu el Reglament del CEIB a l’article 9.
Com a conseqüència d’aquesta renovació, també se produeix la modificació dels components de la Comissió Permanent, segons se detalla a l’apartat II d’aquesta Memòria.
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Els consellers i les conselleres guardaren un minut de silenci per la mort del Papa.

En el transcurs del Ple, informa als consellers/eres reunits el Director
General de Personal de la Conselleria Cristòfol Vidal, sobre la problemàtica
del seu Departament.3

El director general de Personal Docent Tòfol Vidal durant la seva intervenció.

3

Veure Acta del Ple, a l’apartat IV d’aquesta Memòria.
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En el Ple s’aprova per unanimitat l’informe 01/2005 referit a l’Ordre
que regula el Batxillerat nocturn.
El tema més problemàtic sorgit fou l’endarreriment en el pagament
de despeses que es produeix des del mes de Febrer de 2004.

Dos aspectes de la sessió de feina del Ple celebrat al CP Blai Bonet de Santanyí.
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15 d’abril de 2005
Renovació de les Comissions Específiques
A conseqüència de la renovació de components del Ple del Consell
Escolar, la Comissió Permanent d’aquest dia, procedeix reglamentàriament
a nominar els integrants de les 3 Comissions específiques que amb caràcter
permanent estan establertes.4

29 d’abril de 2005
Constitució del Consell Escolar municipal de Palma
En el saló d’Actes de l’Ajuntament de Palma es constitueix el Consell
escolar municipal de Palma,
que presideix la batlessa
Catalina Cirer, la qual encarrega dirigir el funcionament de
l’esmentat Consell al regidor
Sr. Araújo Gil, el qual al
mateix temps és membre de la
Permanent del CEIB.
Acudeix a l’acte una
àmplia representació del
Consell Escolar de les Illes En el saló d’actes de l’Ajuntament es constituí el
Consell Escolar de la ciutat de Palma.
Balears, encapçalada pel President Sr. Romero Valenzuela, al qual li otorgaren la paraula i va encorajar el
funcionament d’aquest nou organisme consultiu.

Maig de 2005
Representació institucional
El President Sr. Romero Valenzuela assisteix en representació del
CEIB a la inauguració de la Biblioteca pública ubicada a l’històric edifici de
4

Veure apartat III d’aquesta Memòria.
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l’Institut Ramon Llull
de Palma.
Es dóna la circumstància que el Sr.
Romero va ser iniciador d’aquest projecte
quan l’any 1997 ocupava el càrrec de Director Provincial del
MEC.
El president Sr. Romero a la inauguraricó de la Biblioteca (foto
Diario de Mallorca).

10 de maig de 2005
Actualitzades les indemnitzacions del CEIB
El BOIB d’aquest dia publica el Decret aprovat en el Consell de
Govern de 29 d’abril, que actualitza les despeses de desplaçament, manutenció i asistencia a les reunions del Consell Escolar, modificant les percepcions
establertes pel Decret 12/2002.
L’actualització es produeix amb efectes de dia primer de gener.

16 maig de 2005
Debat sobre la LOE
Del Ministeri d’Educació se reb
l’Informe del Debate que recull les aportacions de la comunitat educativa que inclou el
document consensuat pels Presidents dels
Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat
redactat a la trobada de Zaragoza de principis
de Febrer
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19 i 20 de maig de 2005
Jornada de Formació Professional a Cantàbria
El President del CEIB Sr. Romero Valenzuela i el secretari Sr. Salom
Sancho assisteixen representant la institució a les Jornades sobre “La integración de los tres subsistemas de la Formación Professional” que es celebren a Santander, organitzades pel Consell Escolar de Cantàbria.
Inaugura les Jornades el President de la Comunitat Autònoma Miquel
Angel Revilla, acompanyat per la Consellera d’Educació Rosa Eva i el
President del Consell Escolar de Cantabria, Tomás Recio.

Mesa de presidència el dia de la inauguració de les Jornades de Formació a Cantàbria.

20 de maig de 2005
Es publica en el BOIB la creació per part de la Conselleria d’Educació
i Cultura de l’Observatori per a la Convivència escolar en els centres educatius de les Illes Balears i s’anomena com a Comissionat del mateix al membre d’aquest CEIB Sr. Llabrés Palmer.
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3 de juny de 2005
Ple del Consell Escolar a Palma
Concretament a dependències del Castell de Bellver posat a disposició del CEIB per l’Ajuntament de Palma, es celebra reunió del Ple del
Consell Escolar de les Illes Balears, en el transcurs del qual s’aproven els
Informes5 02/2005, 03/2005 i 04/2005.
Acabat el Ple, el conseller Sr. Oliver Jaume va fer una recordança de
la figura de Jovellanos en relació a l’educació, en el lloc on va romandre presoner.6

El marc incomparable del Castell de Bellver va servir per a
un Ple històric del CEIB.

5
6

Veure apartats IV, actes i V, informes
Texte a l’annex I
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En primer terme els consellers i les conselleres representants de COAPA-Balears.

Els senyors Vives, Martorell, Romero, Araújo, Salom i Oliver (d’esquerra a dreta).
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20 a 22 de juny de 2005
IV Congrés Internacional de Formació Professional-Euskadi
A invitació del Consell Escolar del País Basc, asisteixen el President i Secretari del CEIB Sr.
Romero Valenzuela i Salom Sancho
al IV Congrés Internacional de Formació Professional organitzat per la
Viceconselleria de Formació Professional i Aprenentatge Permanent del Govern Basc, que dirigeix Jorge
Arévalo. Es celebra a l’edifici Kursaal de San Sebastián
El plantejament estava centrat en: Competivitat, Innovació i Formació
Professional, mitjançant ponències molt interessants de responsables de
Formació procedents de diferents països. Les conclusions del Comitè Tècnic,
donen una idea de la Formació Professional a Nivell Internacional.7

22 de juny de 2005
Iniciativa dels Presidents dels Consells Escolars Autonòmics
Els Presidents dels Consells Escolars Autonòmics de: Múrcia,
Castilla-León, Andalucía, Madrid, Aragó, La Rioja, Canàries, Castilla-La
Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Euskadi, Cantabria, Galícia,
Astúries i Illes Balears, que estaven presents al Congrés Internacional de FP
de Sant Sebastián, signen una proposta, adreçada a la ministra d’Educació,
plantejant la necessitat d’incloure una disposició a la LOE que prepara el
MEC, en el sentit de què els Consells Escolars Autonòmics tenguin representació en el Consell Escolar de l’Estat.8
La dificultat està en trobar la fórmula eficaç de participació a efectes
d’institucionalitzar-la, per la qual cosa, el tema tornarà a ser tractat en la
propera reunió de Presidents de Consells Escolars, que tendrà lloc a Canàries
en el mes de juliol.
7
8

Per a més informació al respecte, pàgina web <www.euskadi.net/lanbidez>.
Text a l’annex.
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12 de Juliol 2005
Observatori per a la convivència escolar
Es proposen com a representants del Consell Escolar de les Illes
Balears en el si de l’Observatori per a la convivència escolar en els centres
educatius de les Illes Balears, com a titular el Sr. Joan Martorell i com a
suplent el Sr. Miquel Vives.

14 i 15 de juliol de 2005
Acords dels Presidents dels Consells Escolars a Tenerife
A la seu del Consell Escolar de Canàries a La Laguna (Tenerife) es reuneixen
els Presidents dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, a efectes de
programar el curs 2005-2006 i s’acorda consensuadament per unanimitat:
A) Aprovar que el Consell Escolar de la Regió de Múrcia organitzi el XVI
Encontre i el tema a debatre per part dels Consells Escolars sigui
L’Avaluació de la Qualitat en el Sistema Educatiu
B) Aprovar així mateix que el XVII Encontre a finals del curs 2005-2006
l’organitzi el Consell Escolar de les Illes Balears amb un possible
tema: Els Ensenyaments de Règim Especial.

Presideix la reunió el president de Canàries, acompanyat dels de Múrcia i Balears, futurs
organitzadors dels pròxims Encontres.
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Els senyors Romero, Suárez i España.

C) Reiterar a la Ministra d’Educació la petició feta a la reunió de Sant Sebastián sobre integrar una representació dels Consells Escolars Autonòmics en el Consell Escolar de l’Estat.9

21 de juliol de 2005
Aportació del CEIB a l’Avaluació de la Qualitat
Es remet al Consell Escolar de Múrcia la primera aportació del CEIB
al tema de l’Avaluació de la Qualitat en el sistema educatiu, tal com ho havia
demanat el President del C.E. de Múrcia Sr. España Talón a la reunió de
Tenerife, a efectes d’elaborar el primer guió de treball. 10

9 de setembre de 2005
Ple del CEIB a Palma
Se celebra a Palma, concretament a l’Escola Superior de Disseny el
9

Acta de Tenerife a l’Annex.
Document a l’Annex.

10
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primer Ple del curs escolar 2005-2006, en el qual s’aprova Informe
O5/2005, sobre ensenyament de Batxillerat a distància 11

El senyor Martorell, el senyor Romero, la senyora Mestre i el senyor Salom.

Assistents al Ple, en primer terme representants de l’STEI i de la UIB.

11

Veure Acta a l’apartat IV i Informe a l’apartat V.
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Jaume Català (COAPA-Balears) rep la placa commemorativa en deixar de conseller.

16 de setembre de 2005
Projecte Atlàntida
A l’Ateneu de Madrid es presenten als Consells Escolars Autonòmics
els treballs iniciats fa 7 anys pel Consell Escolar de Canàries i la Universitat
de La Laguna coneguts com a Proyecto Atlàntida que enfoca el seu treball
obert a la incorporació de col·lectius preocupats per l’educació cara a una
“Educació i cultura democràtica”, sota el lema Ciudadanía, mucho más
que una asignatura.
Assisteix a la reunió en representació del CEIB, el secretari Sr. Salom
Sancho, qui facilita als consellers/eres del Consell Escolar la informació
rebuda.
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16 de setembre de 2005
Representació institucional
• El President Sr. Romero Valenzuela representa el CEIB a la inauguració de l’IES La Ribera ubicat a la Platja de Palma.
• El mateix dia, el nostre President assisteix com a màxim responsable
del CEIB al III Congrés ordinari de FETE-UGT a Balears, inspirat en
el lema La educación, valor de progreso social, celebrat a Palma.
En el mateix acte es va elegir la Junta Directiva en la qual el Sr.
Andreu Ferrer, membre del Consell Escolar de les Illes Balears, fou
confirmat com a secretari General.

19 de setembre de 2005
Representació institucional
El President Sr. Romero Valenzuela representa el CEIB en la inauguració dels IES d’Esporles i Porreres (matí i capvespre, respectivament)

30 de setembre de 2005
Calendari de reunions 2005-06
La Permanent confecciona i aprova el Calendari de reunions ordinàries (Ple i Permanent) pel que resta de l’any 2005 i per tot l’any 2006.
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18 i 24 d’octubre de 2005
Representació institucional
El President Sr. Romero Valenzuela assisteix representant el CEIB a
l’inauguració del Centre d’Orientació i Suport a l’estudi “Èxit” de
l’Ajuntament de Palma (dia 18 d’octubre) i a la inauguració del C P Cas
Capiscol de Palma (dia 24 d’octubre)

La batlessa de Palma Catalina Cirer descobreix la placa en la inauguració d’Èxit.
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20 a 22 d’ octubre de 2005
I Congrés de l’Educació a les Illes Balears

El president Sr. Romero Valenzuela moderant la taula rodona.

Es celebra a Palma el I Congrés d’Educació a les Illes Balears enfocat
al tema “El reptes de l’educació a les Illes Balears”.
La participació del Consell Escolar consisteix en una Taula rodona
moderada pel President del CEIB Sr. Romero Valenzuela sobre el tema
Familia i Escola, en la qual intervenen: Catalina Esteva (COAPA- Balears),
Jordi Llabrés (FAIB-CONCAPA), Aina Mª López (Directora CP) i Miquel
Martorell (Director IES)
La Sra. Esteva i el Sr. Llabrés són membres del CEIB.

25 a 27 d’octubre de 2005
Jornades sobre Formació del Professorat
Organitzades pel Consell Escolar de l’Estat i l’Institut Superior de
Formació del Professorat del MEC, es celebren a Madrid unes Jornades
sobre “El protagonismo del profesorado: experiencias de aula y propuestas para su formación” enfocades a donar protagonisme al professorat en la
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definició de la institució escolar del s.
XXI, mitjançant exposició d’experiències i taules rodones de reflexió sobre les
mateixes, amb participació de rellevants
educadors espanyols i estrangers.
Hi assisteix en representació del
CEIB, el secretari Sr. Salom Sancho.

3 de novembre de 2005
Annuari de l’educació de Balears
El President del CEIB Sr. Romero Valenzuela assisteix en representació de la nostra institució a la presentació de l’Anuari de l’Educació de les
Illes Balears 2005, celebrada a la Cambra de
Comerç de Palma.
L’anuari finançat per la Caixa d’Estalvi
Guillem Cifre de Colonya, amb la col·laboració de la UIB i del Govern Balear fou presentat pel director de la publicació i catedràtic de
la UIB Dr. Martí March.
Aquest anuari consolida la tasca iniciada l’any 2004 en la línia d’ésser un referent de
la situació i evolució de l’Educació de les Illes
Balears.

5 de novembre de 2005
Guadalajara: Participació dels Pares i Mares
El Consell Escolar de Castilla-La Mancha presenta l’informe:
Participación de los padres y madres de los alumnos en el ámbito municipal y de los centros escolares, elaborat pel Consell Escolar d’aquella
comunitat autònoma i la Universitat d’Alcalà d’Henares.
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Inaugura la jornada el Conseller
d’Educació de Castilla-La Mancha i el
Director General de Coordinació presenta les bases d’un projecte de Llei de
Participació a Castilla-La Mancha.
Assisteix a aquesta interessant
activitat representant el CEIB, el secretari Sr. Salom Sancho.

10 a 12 de novembre de 2005
Jornades sobre Menors en
edat escolar
A Palma, organitzat per la Direcció General d’Ordenació i Innovació
de la Conselleria d’Educació amb la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, es celebren unes Jornades sobre: Menors en edad escolar: conflictes i oportunitats.
El President del CEIB Sr. Romero Valenzuela modera la taula rodona
sobre el tema: Mecanismes legals
de resolució de conflictes des de
l’àmbit educatiu, judicial i policial, en la qual intervenen: José
Luis Carbonell, President del
Consell Escolar de Madrid; Mª
Pilar Alvarado, Inspectora de la
Policia Judicial de Madrid i
Emilio Calatayud, jutge de
menors de Granada.
La conferència inaugural la
va pronunciar l’eurodiputada i
exministra d’Educació Pilar del
Castillo, presentada pel Conseller
d’Educació i Cultura Sr. Francesc
Fiol.

219

Memòria CEIB 2005

11 de novembre de 2005
Projecte Atlàntida
Nova reunió amb representants de Consells Escolars dels promotors
del Projecte Atlàntida a l’Ateneu de Madrid, presentant-se exemplificacions
d’experiències a distints indrets de l’Estat espanyol sobre: Educació democràtica i Propostes de ciutadania.
Assisteix a la reunió representant el CEIB el secretari Sr. Salom
Sancho.

18 i 19 de novembre de 2005
XVI Encontre de Consells Escolars

Es reuneixen a Múrcia, Presidents i Secretaris dels Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat per fixar definitivament el guió a estudiar i fer-hi
aportacions els distints Consells Escolars durant el curs 2005/06 al tema La
evaluación de la calidad en el sistema educativo, que serà l’eix central del
XVI Encontre a celebrar a Múrcia en el mes de maig de 2006.12
Hi assisteixen, representant el CEIB, el President Sr. Romero Valenzuela i el Secretari Sr. Salom Sancho.

12

Guió de treball a l’Annex.

220

Miscel·lània

24 de novembre de 2005
Representació institucional
El President Sr. Romero Valenzuela assisteix en representació del
CEIB als actes de celebració del 70 aniversari del Conservatori Professional
de Palma.

2 de desembre de 2005
Ple del Consell Escolar a Eivissa
Se celebra per primera vegada un Ple del Consell Escolar a l’illa
d’Eivissa, concretament en el Recinte Firal, facilitat pel Consell Insular
d’Eivissa-Formentera.
S’aproven les memòries del CEIB corresponents als anys 2003 i 2004
i la Reforma del Reglament del Consell Escolar de les Illes Balears.
El Conseller d’Educació i Cultura Sr. Fiol Amengual informa al Ple
del CEIB, sobre l’avanç del pressupost de la Conselleria per l’any 2006, pendent d’aprovar pel Parlament balear.
El President del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Sr. Pere Palau
Torres i la Consellera d’Educació i Cultura saludaren als membres del Ple i
els convidaren a un dinar de treball, en el transcurs de la jornada.

Inici del Ple a Eivissa.
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El conseller Sr. Fiol durant la seva intervenció.

En presència del president del Consell Insular d’Eivissa-Formentera Sr. Palau, el conseller
d’Educació Sr. Fiol va informar del pressupost 2006.
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14 a 16 de desembre de 2005
Madrid: I Congrés Internacional de FP

Del 14 al 16 de desembre, el Govern autonòmic de la Comunitat
autònoma de Madrid, organitza el I Congrés Internacional de Formació
Professional a dependències de la Universitat Rey Juan Carlos (Móstoles).
Presentat pel conseller d’Educació Luís Peral i la Subdirectora Isabel
Couso, es desenvoluparen ponències i taules rodones.
Interessant la sessió expositiva dels convenis entre certes Conselleries
i Universitats en tema de convalidacions per a Tècnics Superiors que volen
seguir estudis universitaris.
En aquesta, intervé la Directora General de FP de la Conselleria
d’Educació i Cultura, Margalida Alemany sobre el conveni amb la UIB en
les famílies professionals de: Administració, Comerç i Marketing, Edificació,
Electricitat, Hoteleria, Informàtica i Sanitària.
Hi assisteixen, representant el CEIB, el President Sr. Romero Valenzuela i el secretari Salom Sancho.

31 de desembre de 2005
Publicat el nou Reglament del CEIB
El BOIB del darrer dia de l’any publica el Reglament
reformat del CEIB, que havia estat aprovat en el Ple
del Consell Escolar de 2 de desembre.
En conseqüència comença a vigir l’endemà dia
1 de gener de 2006.
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