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Aquesta revista respecta en tot
moment la llibertat d’expressió
dels col·laboradors. Per això, els
articles reflecteixen únicament
idees personals.
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Quant a tramitació d’informes, potser la tasca més significativa del CEIB, hem continuat
la comesa, tal volta de manera més intensa
que mai.
Segurament la feina més important, des del
nostre punt de vista, ha estat l’aprovació de
la proposta de modificació de la llei que regula l’estructura, organització i funcionament del CEIB per aconseguir més participació en la seva composició i canvis en l'elecció de la presidència i vicepresidència. Aquesta proposta, actualment es troba en fase de tramitació
per part del Govern i haurà de ser debatuda i aprovada en el Parlament
de les Illes Balears.
Després d’haver publicat dos informes del sistema educatiu (ISE) corresponents als cursos 2013-2014 i 2014-2015, actualment estam en la fase
final de l’elaboració del tercer informe que correspon al curs 2015-2016,
el primer d’aquesta legislatura. Per aquest motiu inclou conclusions del
diferents apartats i propostes de millora.
Aquest exemplar de la revista del CEIB pretén tenir informada a la comunitat educativa d’allò que feim en el nostre organisme. A més de la Web
on es troba la informació oficial i del ceiBlog on es dóna compte de les
realitzacions de les diferents reunions i gestions que realitzam, la revista
és un avanç de la memòria que any rere any s’elabora per part de la secretaria del CEIB.
Volem aprofitar l’avinentesa per a felicitar-vos en unes dates tan assenyalades com les que ens trobam.
Bon Nadal i feliç i profitós any 2019.
Pere J. Carrió Villalonga
President del Consell Escolar de les Illes Balears

- 3 - REVISTA DEL CEIB NÚM. 02/2018

EDITORIAL

Ens trobam a finals del segon semestre de l’any 2018 i hem de repassar
allò que hem fet en aquest període.

CEIB
REUNIONS DEL

REUNIONS REALITZADES
MAIG– DESEMBRE 2018
REUNIONS

DATA
LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS

Comissió
Específica
d’Ordenació
i Innovació

10/05/2018
Seu del CEIB

Estudi de la proposta de model lingüístic escolar a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (Informe 02/2018).
Informacions del president.

Comissió
Permanent

23/05/2018
Seu del CEIB

Anàlisi de les esmenes i les noves propostes, presentades pel membres del CEIB, al text de proposta de modificació de la Llei de
Consells Escolars aprovada per la CP.
Anàlisi i aprovació, si escau, d’una proposta de resolució en defensa dels docents.
Ratificació, si escau, d’un canvi d’elecció de comissió específica.

Comissió
Específica
d’Ordenació
i Innovació

Reunió del Ple

29/05/2018
Seu del CEIB

06/06/2018
FELIB
Video
conferència

Continuació de l’estudi de la proposta de model lingüístic escolar
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Informe 02/2018).

Presentació del Pla Integral de Formació Professional de les Illes
Balears 2018-2021

Menorca-EivissaFormentera

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació
10/05/2018 CEIB
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Reunió del PLE
06/06/2018 FELIB

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Aprovació i elevació al Ple, si escau, de l’Informe sobre la Proposta de Model Lingüístic
Escolar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Informe 2/2018).
Aprovació i elevació al Ple, si escau, de l’Informe sobre el Decret pel qual s’estableix el
currículum dels ensenyaments professionals de Música a les Illes Balears (Informe
3/2018), en el cas de no haver-hi aportacions i, per tant, no es convoqui la comissió
específica.

Comissió
Permanent

11/06/2018
Seu del CEIB

Proposta de designació del ponent i de la comissió específica per a l’elaboració de
l’Informe sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit
de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de Tècnic d’arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic imprès, i dels graus superiors corresponents als
títols de Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Fotografia, Tècnic superior d’arts
plàstiques i disseny en Il·lustració i Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Còmic,
tots ells pertanyents a la família professional artística de Comunicació gràfica i audiovisual i se regula l’avaluació i les proves d'accés dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny (Informe 4/2018).
Aprovació i elevació al Ple, si escau, de l’Informe 4/2018, en el cas de no haver-hi aportacions i, per tant, no es convoqui la comissió específica.
Anàlisi i aprovació, si escau, d’una proposta de resolució en defensa dels docents.
Aprovació, si escau, de l’ordre del dia del pròxim Ple.
Debat i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Llei de Consells Escolars de les illes Balears.
Aprovació, si escau, de l’Informe sobre la Proposta de Model Lingüístic Escolar a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Informe 2/2018).

Reunió del Ple

28/06/2018
Sala d’Actes
del Parlament
de les
Illes Balears

Aprovació, si escau, de l’Informe sobre el Projecte de Decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música a les Illes Balears (Informe 3/2018).
Aprovació, si escau, de l’Informe sobre el Projecte de Decret pel qual s’estableixen els
currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de Tècnic
d’arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic imprès, i dels graus superiors
corresponents als títols de Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Fotografia, Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Il·lustració i Tècnic superior d’arts plàstiques i
disseny en Còmic, tots ells pertanyents a la família professional artística de Comunicació gràfica i audiovisual i se regula l’avaluació i les proves d'accés dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny (Informe 4/2018).
Aprovació, si escau, d’una proposta de resolució en defensa dels docents.
Proposta de designació del ponent i de la comissió específica per a l’elaboració de
l’Informe sobre el Projecte Ordre del conseller d’Educació i Universitat de x de x de xx
per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears (Informe
5/2018).

Comissió
Permanent

03/07/2018
Seu del CEIB

Aprovació, si escau, de les indemnitzacions dels ponents de l’Informe 2/2018 (Sra. Joana
Maria Mas) i dels Informes 3/2018 i 4/2018 (Sr. Pere Carrió).
Anàlisi de l’Informe sobre l’estat dels recursos TIC de les Illes Balears elaborat pel Servei
de Tecnologies de la Informació a l’Educació de la Conselleria d’Educació i Universitat,
en resposta a la demanada del CEIB.
Estudi de la possibilitat de cobrir les vacants de la CP com a conseqüència dels canvis de
la renovació parcial dels membres del Ple del CEIB (article 23.7 del ROF del CEIB).
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CEIB

DATA
LLOC

REUNIONS DEL

REUNIONS

CEIB
REUNIONS DEL

REUNIONS

DATA
LLOC

Comissió
Específica
d’Ordenació
i Innovació

12/07/2018
Seu del CEIB

PRINCIPALS TEMES TRACTATS

Estudi del projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la
qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears

Aprovació i elevació al Ple, si escau, de l’Informe 5/2018 sobre el Projecte Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen els programes
de qualificació inicial a les Illes Balears.

Comissió
Permanent

06/09/2018
Seu del CEIB

Aprovació, si escau, del Pla d’actuacions i avantprojecte de pressupost del
CEIB corresponent a l’any 2019.
Elecció de ponent i comissió específica per a l’elaboració de l’Informe 6/2018.
Valoració de l’escrit del conseller d’Educació i Universitat de data 13/07/2018
en relació amb l’Informe 2/2018.
Resolució de la interpretació de l’article 35 del ROF del CEIB en relació amb
l’article 22.4 del mateix Reglament.
Aprovació i elevació al Ple, si escau, de l’Informe 6/2018 sobre l’avantprojecte
de decret pel qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels
nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial
impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i els annexos corresponents.

Comissió
Permanent

24/09/2018
Seu del CEIB

Elecció de ponent i comissió específica per a l’elaboració de l’Informe 8/2018.
Ratificació de l’elecció de comissions específiques.
Interpretació, si escau, de l’article 35 del ROF del CEIB.
Estudi i aprovació, si escau, dels projecte de realització d’unes jornades sobre

participació i consells escolars.

Comissió Permanent 06/09/2018 CEIB

Comissió Permanent 24/09/2018 CEIB
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PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Presa de possessió de nous membres del CEIB, si escau.

27/09/2018
FELIB
Reunió del Ple

Video
conferència
Menorca-EivissaFormentera

Informacions del president.
Elecció dels suplents dels grups B, G i H de la Comissió Permanent, si escau.
Aprovació, si escau, de l’Informe 5/2018 sobre el Projecte Ordre del conseller
d’Educació i Universitat de x de x de xx per la qual es regulen els programes de
qualificació inicial a les Illes Balears.
Aprovació, si escau, de l’avantprojecte de pressupost del CEIB corresponent a
l’any 2019.

Comissió
Específica de
Planificació,
Construccions
i Equipament

08/10/2018
Seu del CEIB

Estudi de l’Avantprojecte del decret XX/2018, pel qual s’estableix el règim
d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb
fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Comissió
Específica
d’Ordenació
i Innovació

11/10/2018
Seu del CEIB

Estudi de l’esborrany d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX
de XXX de 2018 per la qual es regula l’activitat dels docents mentors i el seu
nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (Informe 8/2018)

Aprovació i elevació al Ple, si escau, de l’Informe 7/2018 sobre l’avantprojecte
de decret XX/2018, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Comissió
Permanent

24/10/2018
Seu del CEIB

Aprovació i elevació al Ple, si escau, de l’Informe 8/2018 sobre el projecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXX de 2018 per la
qual es regula l’activitat dels docents mentors i el seu nomenament en l’àmbit
del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Aprovació, si escau, de la indemnització del ponent de l’Informe 5/2018, Sr.
Enric Pozo.
Aprovació, si escau, de l’ordre del dia del pròxim Ple.

Reunió del Ple 27/09/2018 FELIB

C. Permanent 24/10/2018 CEIB
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CEIB

DATA
LLOC

REUNIONS DEL

REUNIONS

CEIB

REUNIONS

DATA
LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Presa de possessió de nous membres del CEIB, si escau.

REUNIONS DEL

Informacions del president.

14/11/2018
FELIB
Reunió del Ple

Video
conferència
Menorca-EivissaFormentera

Aprovació, si escau, de l’Informe 7/2018 sobre l’avantprojecte de decret pel
qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment
o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aprovació, si escau, de l’Informe 6/2018 sobre l’Avantprojecte de decret pel
qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les
escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aprovació, si escau, de l’Informe 8/2018 sobre l’avantprojecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’activitat dels docents mentors i el seu nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Elecció de ponent i comissió específica per a l’elaboració de l’Informe 9/2018 i
elaboració de l’esmentat informe, si escau.

Comissió
Permanent

20/11/2018
Seu del CEIB

Preparació de l’ordre del dia del Ple de dia 22/11/2018 que tendrà com a punt
principal la intervenció del Sr. Martí March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat sobre l’avantprojecte de pressupost de la Conselleria d’Educació i Universitat previst per l’any 2019.
Aprovació, si escau, de les indemnitzacions dels ponents dels Informes 6, 7 i 8
de 2018, Sr. Pere Carrió, Sr. Antoni Baos i Sra. Joana Maria Mas, respectivament.

Reunió del Ple

22/11/2018
FELIB
Video
conferència
Menorca-EivissaFormentera

Intervenció del Sr. Martí March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat sobre
l’avantprojecte de pressupost de la Conselleria d’Educació i Universitat previst
per l’any 2019.
Torn obert de paraules sobre el punt anterior.

Comissió Permanent 20/11/2018 CEIB
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Comissió
Específica
d’Ordenació
i Innovació

29/11/2018
Seu del CEIB

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Estudi de l’esborrany d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX
de XXX de 2018 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors (Informe
9/2018).
Elecció de ponent i comissió específica per a l’elaboració de l’Informe
10/2018 i 11/2018.
Ratificació de l’elecció de comissions específiques.

Comissió
Permanent

10/12/2018
Seu del CEIB

Aprovació, si escau, de l’Informe 9/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del
Conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXX de 2018 per la qual es
regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes
dels ensenyaments artístics superiors.
Elaboració de les conclusions i les propostes de millora de l’ISE 2015-2016

Comissió
Específica
d’Ordenació
i Innovació

14/12/2018
Seu del CEIB

Estudi del Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de xx de xx
de 2018 per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(Informe 10/2018).

Aprovació, si escau, de l’Informe 10/2018 sobre el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de xx de xx de 2018 per la qual es regula el
funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Comissió
Permanent

20/12/2018
Seu del CEIB

Elaboració, a partir de les aportacions rebudes i aprovació, si escau, de l’Informe 11/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret
131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles
infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’ Institut per a l’Educació
de la Primera Infància.
Preparació de l’ordre del dia del pròxim Ple.

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació
29/11/2018 CEIB
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CEIB

DATA
LLOC

REUNIONS DEL

REUNIONS

REUNIONS DEL CEIB

PRESENTACIÓ PLA INTEGRAL FORMACIÓ PROFESSIONAL
DE LES ILLES BALEARS 2018-2021
Dia 6 de juny de 2018 el conseller d’Educació i Universitat, Sr. Martí March, la directora general de
Formació Professional i Formació del Professorat, Sra. Maria Francisca Alorda i el director general
d’Ocupació i Economia, Sr. Llorenç Pou, varen comparèixer davant el Ple del CEIB per presentar el

Pla Integral de Formació Professional.
El conseller informà que aquest pla, elaborat entre Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, està dins el full de ruta que marca els objectius del Govern i pretén normalitzar
la situació de la formació professional posant-la en valor. Destacà la importància dels centres integrats d’FP que inclouen els tres tipus de Formació Professional: reglada, ocupacional i permanent i
valorà positivament la mostra Fes-te Pro que s’ha dut a terme a Eivissa, Menorca, Palma Inca i Manacor amb la intenció de promocionar aquests estudis. Considera que és una bona eina per lluitar
contra l’abandonament escolar a la nostra comunitat autònoma i advertí de la importància de la
implicació del món empresarial.
A continuació varen intervenir el Sr. Llorenç Pou que va destacar la necessitat d’encaixar els estudis d’FP dins el model econòmic de les nostres illes i, posteriorment, la Sra. Maria Francisca Alorda que va presentar el document que fa una diagnosi sobre la Formació Professional a les Illes Balears, estableix el marc jurídic i marca les línies d’actuació amb un calendari d’execució i el pressupost corresponent. Ambdós defensaren el valor de la coordinació entre les dues conselleries implicades. Finalment s’obrí un torn de paraules on els consellers del CEIB pogueren intervenir.

Reunió 6/6/2018
FELIB
Videoconferència
D’esquerra a dreta, Alberto Taranco, Pepita Costa a Eivissa.
Guida Allès a Menorca

Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió a la sala de reunions de la FELIB
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Reunió del Ple 28/06/2018
al Parlament

President, Vicepresident i Secretària
del CEIB 28/06/2018 al Parlament

El president informà que:
- El Pacte per l’Educació de l’Estat, tant a l’àmbit del Congrés dels Diputats com a l’àmbit del Consell Escolar de
l’Estat, ha quedat en suspens. Afegir que va rebre un escrit del president del CEE informant que vista la situació
de canvi de govern, la tasca sobre el Pacte per l’Educació que es duia a terme per part del Consell Escolar de l’EsEstat queda paralitzada.
- Va arribar una nova sol·licitud d’Informe sobre els PQI que ja es va remetre als membres del Ple per fer-hi aportacions.
Es va debatre i aprovar la de proposta de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.
El president explicà que a l’ inici d’aquesta etapa del CEIB va assumir l’encàrrec del conseller d’Educació i Universitat de treballar amb un document de pacte per l’educació i elaborar una proposta de modificació de la llei de
Consells escolars de les Illes Balears
El president informà que el procés d’aquest document no acaba en aquest moment, que ha de passar per la Conselleria i pel Parlament i donà pas a la votació de la proposta en el seu conjunt. S’aprovà per 18 vots a favor, 1 en
contra i 15 vots en blanc.
Seguidament es va sotmetre a debat i aprovació l’Informe 02/2018 sobre la Proposta de Model Lingüístic Escolar
a la comunitat Autònoma de les Illes Balears, es passà a votació de l’informe amb les esmenes que es varen acceptar i s’aprovà per 17 vots a favor, 5 en contra i 8 en blanc.
A continuació es va sotmetre a debat i aprovació l’Informe 03/2018 sobre el Projecte de Decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música a les Illes Balears, no hi va haver preguntes i s’aprovà per unanimitat.
L’informe 04/2018 sobre el Projecte de Decret pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de Tècnic d’arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic imprès, i dels graus superiors corresponents als títols de Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Fotografia,
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Il·lustració i Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Còmic,
tots ells pertanyents a la família professional artística de Comunicació gràfica i audiovisual i es regula l’avaluació
i les proves d'accés dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny es va sotmetre a debat i aprovació i s’aprovà per unanimitat.
Finalment es va sotmetre a votació una proposta de resolució en defensa dels docents elaborada per l’STEI-i i
s’aprovà per: 20 vots a favor, 0 en contra i 6 vots en blanc.
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CEIB

El passat dia 28 de juny de 2018, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes del
Parlament de les Illes Balears.
El president recordà que es va dur a terme la renovació parcial de la meitat dels membres del CEIB que s’ha de fer
cada dos anys i que, en conseqüència, s’han produït canvis de consellers. Aclarí que els canvis han estat pocs, ja
que, les entitats poden proposar la renovació dels seus representants cessats. Donà les gràcies als consellers
substituïts per la tasca desenvolupada dins el CEIB.

REUNIONS DEL

PLE DE 28 DE JUNY DE 2018

REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 27 DE SETEMBRE DE 2018
El passat dia 27 de setembre de 2018, es va reunir el
Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala
d’actes de la FELIB de Palma en connexió amb l’Ajun
tament de Maó, el Palau de Congressos d’Eivissa
(Sta. Eulàlia del Riu) i amb el Consell Insular
de Formentera.
Cap nou membre va prendre possessió.
El president informà que:
Reunió del Ple 27/09/2018 FELIB
•

La Sra. Alícia Covas s’ha incorporat a l’equip de
secretaria en substitució de la Sra. Eva Alguacil, actualment de baixa per maternitat.

•

El CEE té en tràmit un informe sobre un avantprojecte de Llei que pretén modificar alguns
apartats del Decret llei 5/2012 de mesures urgents referits a ràtios i horaris de professorat.

•

S’ha convocat el Ple del CEE per dia 2 d’octubre per dur a terme l’estudi i aprovació, si escau,
de l’ esmentat informe i que té previst assistir-hi.

•

Avui s’inaugura el curs escolar del CIFP Son Llebre i quan acabi la reunió hi assistirà. Afegeix
que, a més d’altres autoritats, està prevista l’assistència del president del CEE.

•

A partir d’ara s’intentarà que les reunions de les comissions específiques es facin per videoconferència a través d’ SKYPE. Concreta que la pròxima reunió de la Comissió Específica de Planificació, prevista per dia 8 d’octubre, ja es farà per aquest mitjà i que si funciona, s’hi podran
fer altres reunions. Aclareix que els representants de Mallorca seguiran acudint a la seu del
CEIB.

El president explicà que com a conseqüència de la renovació parcial dels membres del CEIB, varen
quedar vacants els llocs de suplents dels grups B, G i H de la CP i se va fer una nova elecció.
El resultat de l’elecció dels suplents dels grups B, G i H de la Comissió Permanent va ser el següent:
GRUP COMISSIÓ PERMANENT
B
G
H

SUPLENT
Pepita Costa Tur
Joan Ramon Xamena Vidal
Margalida Garcías Simón

Seguidament es va sotmetre a debat i aprovació l’informe 05/2018 sobre el Projecte d’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat de x de x de xx per la qual es regulen els programes de qualificació
inicial a les Illes Balears, no hi va haver preguntes i s’aprovà per assentiment.
A continuació el president va sotmetre l’avantprojecte de pressupost a votació i s’aprovà per majoria
absoluta: 28 vots a favor i 1 en blanc.
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Va prendre possessió la Sra. Llúcia Salleras Julià com a titular del Ple del CEIB en substitució del Sr. Miquel Balle
Palou. El president demanà a la Sra. Llúcia Salleras que trasmetés al Sr. Miquel Balle el seu agraïment per la tasca
realitzada dins el Consell Escolar de les Illes Balears i li lliurà la credencial.

El president informà que:
Va agrair al Sr. Bartomeu Rotger la donació d’exemplars del seu darrer llibre, MEMÒRIA 75 ANYS D’EDUCACIÓ A
LES ILLES BALEARS, perquè es lliurassin als consellers del CEIB.
- La proposta de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears està a exposició pública perquè es
puguin presentar al·legacions. Afegir que la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, de la qual depèn el
CEIB, és l’encarregada de tramitar l’expedient i que si es modifica la proposta que va aprovar el CEIB, segurament es
retornarà perquè es pugui emetre informe sobre la nova proposta. Suposa que abans que finalitzi la legislatura s’haurà aprovat i que si el tràmit parlamentari es fa per lectura única, el procés es pot escurçar bastant.
- L’han convocat a una reunió del Ple del Consell Escolar de l’Estat, els pròxims dies 27 i 28 de novembre, per aprovar l’ISE de l’any anterior. Comunicà que el nou president d’aquest òrgan és el Sr. Enrique Roca.
- El Parlament de les Illes Balears va remetre al CEIB el dictamen de la Comissió de Cultura i Educació sobre el document del Pacte per l’Educació. Manifesta que encara que durant el procés veia difícil que s’arribàs a un acord, el
resultat final, que difícilment es pot traduir en una llei, ha estat pitjor del que esperava.
Considerà que la comissió s’hauria d’haver esforçat per arribar a un document no tant de desacords com d’acords i
fa constar que, així com el pacte social per l’educació està bastant consolidat, el pacte polític resta pendent. Considerà que malgrat la seva decepció, la idea de la necessitat d’un pacte per l’educació, s’ha de mantenir. Afegeix que a
la darrera reunió de la CP, els membres presents, varen considerar que el president havia d’informar el Ple sobre
aquest tema i posteriorment deixar que els consellers intervenguessin per manifestar la seva opinió.
A continuació obrí un torn d’intervencions en la que manifestaren la seva opinió el Sr. Marc González, la Sra. Glòria
Ferrer, el Sr. Albert Taranco, el Sr. Miquel Oliver, el Sr. Jordi Gual, el Sr. Antoni Salvà i la Sra. Gemma Cardona.
El president agraí totes les intervencions.
Seguidament es va sotmetre a debat i aprovació l’Informe 6/2018 sobre l’Avantprojecte de decret pel qual s’estableix
l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no hi va haver
preguntes i s’aprovà per assentiment.
Es donà pas al debat i aprovació de l’informe 8/2018 sobre l’avantprojecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’activitat dels docents mentors i el seu nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no
universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no hi va haver preguntes i s’aprovà per assentiment.
Finalment es donà pas al debat i aprovació de l’Informe 7/2018 sobre l’avantprojecte de decret pel qual s’estableix
el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El president va sotmetre l’Informe 7/2018 a votació i s’aprovà per: 16 vots a favor, 7 en
contra i 3 vots en blanc.
El Sr. Marc González va fer constar que les organitzacions FERE, EG, CECEIB, CONFAECIB, FSIE i FEUSO presentarien un vot particular.
El Sr. Pere Carrió recordà que el pròxim dia 22 de novembre el conseller d’Educació i Universitat compareixerà davant el Ple del CEIB per presentar el pressupost de la Conselleria per l’any 2019. Afegeix que el Sr. Martí March es va
comprometre a principis de l’any que ve per donar compte de l’execució del pressupost de 2018.
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El passat dia 14 de novembre de 2018, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes de la
FELIB de Palma en connexió amb l’Ajuntament de Maó, el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia del Riu) i amb
el Consell Insular de Formentera.

REUNIONS DEL

PLE DE 14 DE NOVEMBRE DE 2018

REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 22 DE NOVEMBRE DE 2018
El passat dia 22 de novembre de 2018, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes de la FELIB de Palma en connexió amb l’Ajuntament de Maó, el Palau
de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia del Riu) i amb el Consell Insular de Formentera.
El conseller d’Educació i Universitat va comparèixer davant el CEIB per presentar el pressupost de 2019. Abans d’iniciar la presentació, el secretari general lliurà una graella amb
les dades sobre l’execució del pressupost de 2017. El Sr. Martí March Informà que la Conselleria d’Educació i Universitat disposarà d’un pressupost de mil milions d’euros per l’any
2019, 64 milions més que l’any passat, la qual cosa suposarà un increment de 224 milions d’euros en quatre anys i assenyalà que respon a la voluntat del Govern de consolidar
l’estat del benestar en educació juntament amb salut, serveis socials, ocupació i habitatge. Defensà que no només es va recuperant el que s’havia retallat sinó que es consolida el
que s’ha anat fent durant una legislatura en la qual s’ha aconseguit la normalitat educativa a través del diàleg i la voluntat de consens i valorà els acords de governabilitat que ho
han fet possible. Posà de manifest que el pressupost de 2019 és el més alt de la història de
l’educació de les Illes Balears i que beneficia els distints nivells i aspectes del sistema educatiu (professorat, infraestructures educatives i tecnològiques, escola pública i concertada, educació 0-3 anys, Universitat...). Afegí que és un pressupost que dóna resposta als
convenis i acords signats amb diferents sectors educatius i que es basa en la quantitat, la
qualitat i l’equitat. Afegí que el pressupost de totes les direccions generals i de la Secretaria General s’han incrementat. Concretà que la Direcció General de Personal Docent passa de 735 milions a 785; la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de 7.482 a 8.090; la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa d’11.899 a 16.456 (inclou la despesa per fer front a les mesures per millorar l’etapa 0-3
anys); la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de 63 a 68 i que la Secretaria General té un increment més modest.
Analitzà els que considerà principals eixos del pressupost: Per una part la millora de les
infraestructures amb la intenció de garantir el dret a l’escolarització i abaixar ràtios i per
l’altra l’increment de professorat i els seus drets tant a l’àmbit de l’ensenyament públic
com de l’ensenyament concertat.
Explicà que a l’IBISEC se li han assignat 35 milions, només en inversions, per fer front al
dèficit històric d’infraestructures educatives. Concretà que s’incrementa el personal tècnic
de l’IBISEC i es preveu dur a terme per una banda, grans obres com la creació i l’ampliació de centres i, per l’altra, obres de menys envergadura com l’eliminació de barreres arquitectòniques i de fibrociment a més de petites reformes. A continuació relaciona les
obres previstes.
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Pel que fa a l’ensenyament concertat, va fer constar que l’escola concertada, que defineix
com un servei públic complementari a l’escola pública molt important per garantir el dret
a l’escolarització, haurà incrementat el seu pressupost, des de 2015 fins a 2019 en 32 milions d’euros. Concretà que s’han incrementat unes 50 unitats i uns 200 professors, s’ha
recuperat l’acord de 2008, s’ha concertat l’orientació a educació primària, s’ha incrementat la dotació bàsica per Atenció a la Diversitat i estan contemplats, en el pressupost de la
Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, els ajuts de menjador dels seus
alumnes.
Posà de manifest que el curs 2018-2019 hi ha hagut per primera vegada una partida per
dotar d’auxiliars administratius els centres de primària i remarcà que hi haurà una dotació
per millorar les condicions laborals dels ATE.
A continuació detallà els pressuposts de les diferents direccions generals.
Seguidament s’obrí un torn de paraules en el qual els consellers que intervingueren agraïren els avanços aconseguits i posaren de manifest tots els aspectes que consideren que
s’han de millorar.

Membres del Ple Reunió 22/11/2018 a la sala de reunions de la FELIB
Videoconferència amb
Menorca - Eivissa - Formentera
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Pel que fa a l’ensenyament públic, assabentà que l’any 2019 es preveu un increment d’uns
350 professors, la qual cosa suposarà que a final de legislatura s’hauran incorporat més
de 1.500 professors nous. Recordà que a s’havien retallat més de 700 professors i que
l’increment de professorat servirà per donar resposta a noves aules, baixada de ràtios, mesures d’Atenció a la Diversitat, desdoblaments a secundària i reducció de l’horari del professorat de secundària de 20 a 19 hores. Informà que l’any 2019 es convocaran 1.080 places d’oposicions i que per l’any 2020 se’n preveuen 1.000 més. Afegí que tenen la intenció
d’abaixar el percentatge d’interins fins al 15% i comunicà que aquest pressupost contempla l’increment salarial del 2,25% del professorat de l’ensenyament públic i concertat, de
la Universitat i de PAS, la qual cosa suposarà més de 20 milions d’euros. Anuncià una
partida per oposicions a la Inspecció Educativa amb la intenció d’incrementar la plantilla
d’inspectors.

CEIB
RENOVACIÓ PARCIAL DEL

RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL PLE
Atès que s’ha procedit a la renovació parcial dels membres del Ple del Consell Escolar de les Illes
Balears (Article 10.1 del Decret 112/2001, de 7 de setembre) amb data 27 de juny de 2018
(Article 9.2 del Reglament del CEIB), feta la consulta sobre representativitat davant la Conselleria
d’Educació i Universitat (Article 11.1 del Reglament del CEIB) i d’acord amb la composició del
CEIB establerta a l’article únic de la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la
Llei de consells escolars de les Illes Balears; d’acord amb les propostes de les entitats i organismes
amb representació al CEIB, el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears ha quedat constituït de la
següent manera en 28 de juny de 2018.

GRUP I
ORGANITZACIÓ

TITULAR

SUPLENT

GRUP A) REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
Gabriel Caldentey Ramos

Cosme Orell Bonet

Maria Antònia Font Gelabert

Antònia Albertí Tomàs

Ramon Mondéjar Coll

Paulí Aguiló Vicente

ALTERNATIVA

Miquel Àngel Santos Nebot

Norma Alicia Tolosa Pericás

UOB

Antònia Font Tous

Joana Maria Romaguera Vallejo

FETE UGT

María Asunción Alarcón Bigas

Francesc Coll Rotger

ANPE

Guillermo A. Parera Salvá

Eva Mª Nadal Bellver

FE-CCOO

Yolanda Calvo Rodríguez

Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

FEUSO

Jordi Gual Martínez

Ismael Alonso Sánchez

FSIE

Antoni Sacarés Mas

Victor Flores Alaminos

STEI

GRUP B) REPRESENTANTS DELS PARES I MARES D’ALUMNES
Albert Lobo Melgar

Maria Cristina Conti Oliver

Isabel Carnero Martínez

Helena Inglada Grau

Josefa Costa i Tur

David Prats Chaigmeau

Yolanda Mota Rodríguez

Laia Meló José

Glòria Ferrer Camps

Miguel A. Guerrero Company

FAIB

Francesc Picó Estela

Margarita Izcue Capó

CONFAECIB

Mª del Carmen Verd Llop

Joan Puigserver Roig

C) ALUMNES

Selene Serrano Juan ** Cessada

Rosa Mesquida Rosselló

Victoria Isabel Rufete García

María Zívic Monjó

Sara Sánchez Puig ** Cessada

Lucía Sánchez Puig

COAPA

FADAE *
* Pendents Renovació

GRUP D) REPRESENTANTS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DELS CENTRES EDUCATIUS

Guillem Serra Serra

Pere Josep Bueno Bauzá

Maria Luisa Pol Romaguera

Jose Ucendo Hernández

GRUP E) REPRESENTANTS DELS TITULARS DE CENTRES PRIVATS
Marc González Sabater
Mª de la Concepció Moragues de Oleza
FERE-CECA-ECIB
Miquel Balle Palou
Llúcia Salleras Julià
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Francisca Garí Perelló
Antoni Baos Relucio

Soledad Trapero Cañero
María Gloria Escudero Tomas

GRUP G) REPRESENTANTS DE LES ORGANITZACIONS PATRONALS
EG-ECIB
CECEIB

Gemma Cardona Soley
Ventura Blach Amengual

Guillem Crespí Sastre
Guillermo Lladó Valdevieso

GRUP H) REPRESENTANTS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Miquel Bujosa Estarellas

Albert Flores Clemente

Marta Escoda Trobat

Coloma Ferrer Salas

Tomeu Barceló Rosselló

Lluc Mas Pocoví

GRUP I) PRESIDENTS CONSELLS ESCOLARS INSULARS
CONSELL ESCOLAR
Miquel F. Oliver Trobat
DE MALLORCA
CONSELL ESCOMargarita Allès Pons
LAR DE MENORCA
CONSELL ESCOLAR
Alberto Taranco Iriondo
D’EIVISSA
CONSELL ESCOLAR DE FORMENRaquel Guasch Ferrer
TERA

Francisca Marí Escandell
Maria del Mar Lluch Martínez
Maria Planells Planells
Teresa Costa Castelló

GRUP J) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
MALLORCA

Margalida Garcias Simón

Neus Serra Cañellas

MENORCA

Laia Obrador Pons

Gabriel Pons Pons

EIVISSA
PALMA

Vicenta Mengual Llull
Susanna Moll Kammerich

Elena López Bonet
Joana Bardina Pujol

GRUP K) REPRESENTANTS CONSELLS INSULARS
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA
CONSELL INSULAR DE
MENORCA
CONSELL INSULAR D’EIVISSA
CONSELL INSULAR DE
FORMENTERA

Francesc Miralles Mascaró

Rafel Maria Creus Oliver

Miquel Àngel Maria Ballester

Antonio Payeras Urbina

David Ribas i Ribas

Margalida Ferrer Marí

Susana Labrador Manchado

Vanessa Parellada Torres

GRUP L) REPRESENTANTS UNIVERSITAT ILLES BALEARS
Jordi Vallespir Soler

Francesca Comas Rubí

GRUP M) PERSONALITATS DE PRESTIGI RECONEGUT
Pere Carrió Villalonga
Joana Maria Mas Cuenca
Antoni Salvà Salvà
Joan Ramón Xamena Vidal
GRUP N) REPRESENTANT COL·LEGI DOCTORS I LLICENCIATS
Sebastià Mandilego Alemany

Francisca Estarás Ferragut

GRUP O) REPRESENTANT COOPERATIVES ENSENYAMENT
Enric Pozo Mas
Francesc Xavier Seguí Gelabert
Secretària

Margalida Salom Torrens
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UGT
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GRUP F) REPRESENTANTS DE LES CENTRALS I ORGANITZACIONS SINDICALS

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CESSAMENTS I NOMENAMENTS
ORDRE

BOIB

NOMENAMENT

ORGANITZACIÓ

GRUP

12/07/18 19/07/18

Ventura Blach Amengual (T)
Guillermo Lladó Valdevieso(S)

Guillermo Lladó Valdevieso (T)
Lluís Porter Reverte (S)

CECEIB

g

19/10/18

Miquel Balle Palou (T)
Llúcia Salleras Julià (S)

Llúcia Salleras Julià (T)
Mª Carmen Polo Sánchez

CECEIB

e

30/10/18

CESSAMENT

Podeu enviar col·laboracions a la Revista del CEIB a
l’adreça electrònica següent: revistaceib@gmail.com
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DATA

PUBLICACIÓ

TITULAR DE PREMSA

09/05/2018 Diario de Mallorca

El texto del pacto choca con el modelo lingüístico

09/05/2018 Diario de Mallorca

La ponencia del pacto: ¿postureo?

30/05/2018 Diario de Mallorca

¿Se ha perdido el tiempo con el pacto educativo?

14/06/2018 Diario de Mallorca

Un paso más hacia una ley educativa propia
El consell Escolar aprueba el modelo lingüístico e incluye un
decreto mínimo
S’aprova l’informe del model lingüístic amb un mínim del 50%
dels ensenyaments en català
El Consell Escolar aprueba el informe del modelo lingüístico
con un mínimo del 50% de las enseñanzas en catalán
Educación da por bueno el modelo lingüístico

29/06/2018 Diario de Mallorca
29/06/2018 dBalears
29/06/2018 Menorca.info
25/07/2018 Diario de Mallorca
El Mundo.
25/07/2018
Illes Balears
El Mundo.
25/07/2018
Illes Balears
17/10/2018 Ultima Hora
18/10/2018 Ultima Hora
21/10/2018 Ultima Hora
22/10/2018 Ultima Hora
09/11/2018 Ultima Hora
14/11/2018 Diario de Mallorca
El Mundo.
Illes Balears
El Mundo.
17/11/2018
Illes Balears
17/11/2018

17/11/2018 Última Hora
17/11/2018 Diario de Mallorca
18/11/2018

El Mundo.
Illes Balears

El falso consenso de Martí March
March dinamita el Pacto Educativo al dar alas al modelo lingüístico del STEI
La FAPA considera “insultantes” los recortes del Parlament al
documento del pacto educativo
Armengol y el fiasco del Parlament
El pacto educativo se queda en una declaración de intenciones
El pacto educativo desinfla en el Parlament y dificulta la nueva
ley
Donación de Rotger
Illes per un Pacte acusa al conseller March de pasividad para
cerrar el pacto político educativo
Rebelión de la concertada contra la “asfixia” del nuevo decreto
de admisión de alumnos
Pueden decir que no les gusta pero no que no se les heya consultado
La concertada acusa al govern de “pejudicar” la elección de
centro escolar
La concertada acusa al Govern de impedir a las famílias elegir
colegio
IBFamília rechaza el “gueto” escolar del Pacte

- 19 - REVISTA DEL CEIB NÚM. 02/2018

EL CEIB A LA PREMSA

CEIB A LA PREMSA

Consell Escolar de les Illes Balears
c/ Cecili Metel, 11, esc B, 1r D 07003 Palma
Tel.: 971715456 / Fax: 971715761
revistaceib@gmail.com
ceib.caib@gmail.com
http://www.consellescolarib.es/
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