MEMÒRIA CEIB 2007

PRESENTACIÓ.

L’elaboració d’aquesta Memòria anual,
corresponent a l’any 2007, respon
al mandat recollit a l’article 51.1 del
Reglament modificat d’organització i
funcionament del Consell Escolar de
les Illes Balears (Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 23 de desembre
de 2005): “El Consell Escolar de les Illes Balears elaborarà anualment una memòria
sobre les actuacions realitzades d’acord amb els articles 3, 6 i 7 de la Llei de consells
escolars de les Illes Balears”.
El contingut d’aquesta Memòria recull les dades relatives al funcionament
i activitats del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) en el decurs d’un any
d’especials característiques marcades pel canvi de govern a les Illes Balears, com a
conseqüència de les eleccions al Parlament del maig de 2007, que suposà canvis en
la presidència del CEIB. Aquesta Memòria, per tant, inclou la gestió i les activitats
realitzades per l’equip presidit pel sr. Joan F. Romero, incloent-hi l’organització
del XVII Encontre de Consells Escolars i de l’Estat, que va tenir lloc a la nostra
comunitat autònoma del 18 al 21 d’abril sota el tema “Els ensenyaments artístics”.
Igualment hi figura la gestió duta a terme per l’actual equip, que inicià la seva
tasca el darrer trimestre de 2007, amb l’acte de presa de possessió del president i
de la vicepresidenta a la capella del Consolat de Mar, el 3 d’octubre, davant del
president del Govern de les Illes Balears.
La nostra intenció i interès han estat centrats en donar continuïtat al
funcionament del CEIB, sense renunciar a dur endavant els canvis necessaris que,
sota el nostre punt de vista, el puguin millorar.
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Aquesta Memòria que presentam incorpora un canvi de format en disseny
i continguts, tot cercant un model més àgil i clar, amb informació més resumida i
esquemàtica que faci que la seva lectura -o almenys aquesta és la nostra intenciósigui fàcil i atractiva. Les dades més detallades com les actes i els informes, així
com documents i fotografies, són presentats en format digital, la qual cosa permet
la fàcil consulta i alhora alleugereix els continguts en suport de paper.
No vull acabar aquesta presentació sense agrair a l’equip anterior del CEIB,
al president, al vicepresident, al secretari i al personal tècnic adscrit, la col·laboració
que ens han atorgat i, de la mateixa manera, vagi també el meu agraïment a tots els
consellers i conselleres, tant els que han deixat el seu càrrec com els que continuen
exercint-lo, perquè gràcies als seus suggeriments, orientacions i col·laboració s’ha
pogut dur a bon port aquest document.
Pere J. Carrió.
President del Consell Escolar de les Illes Balears.
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