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Aquesta revista respecta en tot
moment la llibertat d’expressió
dels col·laboradors i
col·laboradores.
Per això, els articles reflecteixen
únicament idees personals.
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La pandèmia, ocasionada per la Covid-19, ha
returat el ritme de treball de totes les institucions i també del CEIB.
Aquest curs escolar va començar en el mes de
setembre amb serioses dificultats perquè va
coincidir amb la segona ona de contagis. Però
per sort, sembla que en els centres escolars els
controls sanitaris estan funcionant bé i no s'han produït, fins ara, gaires
contagis. Esperem que amb una tercera ona, quan el fred dugui refredats
i grip, la situació no empitjori.
De mes de juny ençà, el CEIB ha hagut de dur a terme totes les reunions
per videoconferència i, encara que no és una solució ideal, això ha permès mantenir la tasca al dia. No sabem fins quan seguirem així, però
pensam que aquesta forma de treball durarà tot el curs escolar.
Actualment duim a terme una tasca especial que ens ha encomanat la
nova llei dels consells escolars de les Illes Balears: elaborar un informe
sobre la participació de l'alumnat en el nostre organisme.
Tot seguit revisarem el nostre reglament per adequar-lo al contingut de la
nova llei.
També, aviat, haurem d'elaborar un informe sobre la llei d'Educació de
les Illes Balears.

Tot això vol dir que tenim un principi d'any 2021 ben ocupat.
És el nostre desig que, malgrat la mala situació actual, tenguem unes bones festes de Nadal, i mantenim l'esperança que l'any 2021 ens dugui la
desaparició de la Covid-19 i l'extinció de la pandèmia mundial.
Pere J. Carrió Villalonga
President en funcions del Consell Escolar de les Illes Balears
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EDITORIAL

De cop i volta ens trobam novament al final d'un any quasi
perdut.

CEIB
REUNIONS DEL

REUNIONS REALITZADES
AGOST– DESEMBRE 2020
REUNIONS

DATA
LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Informacions del president.
Ratificació de l’elecció de comissions específiques. No hi ha cap elecció
pendent de ratificar.

Comissió
Permanent

28/07/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Elecció del ponent de l’avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica l'Ordre del conseller
d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016, per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de
professorat de les Illes Balears.
Valoració de l’escrit del Sr. Pau Roig, conseller del CEIB en representació
del Consell de la Joventut, sobre la participació de l’alumnat al CEIB.
Informacions del president.
Ratificació de l’elecció de comissions específiques

Comissió
Permanent

08/09/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Elaboració, aprovació i elevació al Ple, de l’informe 3/2020 sobre l’avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per
la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia
11 de març de 2016, per la qual es regulen l’organització i el règim de
funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.
Aspectes del Pla d’actuacions del CEIB sobre els quals s’han de prendre
decisions:
Modificació del Reglament del CEIB
Elaboració d’un informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB
Altres
Inici de l’anàlisi, revisió i aportació de conclusions i propostes de millora de l’ISE 2017-2018.
Revisió de l’ordre del dia del pròxim Ple.

Comissió
Permanent

14/09/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Elaboració, aprovació i elevació al Ple, si escau, de la Proposta de procediment per a l’elaboració de l’informe sobre la participació dels estudiants en el CEIB i dels criteris per a la creació de la comissió específica
temporal del CEIB per dur a terme l’esmentat informe.
Seguiment, de l’inici del curs escolar a partir del document de propostes
i reflexions del CEIB sobre l’inici de curs 2020-2021, aprovat pel ple del
CEIB amb data 30/06/2020.
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DATA
LLOC

CEIB

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Presa de possessió de nous membres del CEIB
Informacions del president.

Ple

17/09/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Ple

23/09/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

CETPA

28/10/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Aprovació, de l’Informe 3/2020 sobre l’avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica l'Ordre del
conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016, per la qual
es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres
de professorat de les Illes Balears.
Aprovació, si escau, de la proposta de procediment per a l’elaboració de
l’informe sobre la participació dels estudiants en el CEIB i dels criteris per
a la creació de la comissió específica temporal del CEIB per dur a terme
l’esmentat informe.
Paraules del president.
Introducció del conseller d’Educació, Universitat i Recerca en relació
amb l’inici del curs escolar 2020-2021, torn d’intervencions dels membres del Ple del CEIB i respostes per part del conseller.
Informacions del president.
Inici de l’elaboració de l’Informe sobre la participació de l’alumnat en el
CEIB.

CETPA 28/10/2020 CEIB

Ple

23 / 09 / 2020
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CEIB

REUNIONS DEL

REUNIONS

CEIB
REUNIONS DEL

REUNIONS

DATA
LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Informacions del president.

Comissió
Permanent

09/11/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Elecció del ponent i la comissió específica que durà a terme l’estudi del
projecte de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Universitat
de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(Informe 4/2020).
Ratificació de l’elecció de comissions específiques
Informació sobre la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració de
l’Informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB.(CETPA)
Revisió, aprovació i elevació al Ple de l’esborrany de l’ISE 2017-18 i de
les propostes de millora.

Comissió
Específica
d’Ordenació i
Innovació
del Sistema
Educatiu

CETPA

20/11/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

23/11/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Informacions del president.
Estudi del projecte de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació,
Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (Informe 4/2020).

Informacions del president.
Continuació de l’elaboració de l’Informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB.

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del
Sistema Educatiu 20/11/2020 CEIB
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Ple

24/11/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

30/11/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Informacions del president.
Ratificació de l’elecció de comissions específiques.
Aprovació, de l’ordre del dia del pròxim Ple.
Informacions del president
Presa de possessió de nous membres del CEIB
Intervenció del Sr. Martí March i Cerdà, conseller d’Educació, Universitat i Recerca sobre el projecte de pressupost de la Conselleria d’Educació i Universitat previst per l’any 2021.
Torn obert de paraules dels consellers del CEIB sobre el punt anterior.
Informacions del president.
Ratificació de l’elecció de comissions específiques

Comissió
Permanent

02/12/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Aprovació, de l’Informe 4/2020 sobre el projecte de modificació de
l’Ordre del conseller d’Educació, Universitat de dia 24 d’abril de 2017
per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el
registre de la formació permanent del professorat no universitari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Informació sobre la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració de
l’Informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB.(CETPA)
Valoració de la possibilitat de cobrir algunes vacants de la CP.
Anàlisi dels estatuts de l’associació d’estudiants “IDEES” i valoració de
la possibilitat que s’incorporin al CEIB com a membres.
Aprovació, de l’ordre del dia del pròxim Ple.

Comissió Permanent 02/12/2020 CEIB
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Comissió
Permanent

DATA
LLOC

REUNIONS DEL

REUNIONS

CEIB
REUNIONS DEL

REUNIONS

DATA
LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Informacions del president.

Comissió
Permanent

CETPA

15/12/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

17/12/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Informació sobre la situació actual del text refós de la Llei de consells
escolars de les Illes Balears.
Elecció del ponent i la comissió específica que duran a terme l’estudi de
la proposta de modificació del Projecte de decret pel qual es regulen els
ensenyaments a distància i semi presencials així com I’estructura, l’organització i el funcionament de I'lnstitut d'Ensenyaments a Distància de
les Illes Balears (IEDIB), a partir de les al·legacions i propostes realitzades pel CEIB a l’informe 2/2020. (INFORME 5/2020)
Informacions del president.
Continuació de l’elaboració de l’Informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB.
Informacions del president.
Elecció, de les vacants de la CP i posterior ratificació.

Ple

21/12/2020
Seu del CEIB
Vídeo
conferència

Aprovació, de l’Informe 4/2020 sobre el projecte de modificació de
l’Ordre del conseller d’Educació, Universitat de dia 24 d’abril de 2017
per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el
registre de la formació permanent del professorat no universitari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aprovació, de l’esborrany de l’ISE 2017-18 i de les propostes de millora.
Informació sobre la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració de
l’Informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB.(CETPA)
Torn obert de paraules.

CETPA 17/12/2020 CEIB
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El passat dia 17 de setembre de 2020, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears, amb connexió per videoconferència a través de la plataforma Zoom.

CEIB

PLE DE 17 DE SETEMBRE DE 2020

El president assabentà que des del mes de juliol i durant el mes de setembre es varen dur a terme unes quantes reunions de les quals se’n deriven una sèrie de tasques. Explicà que, a partir de la iniciativa del Sr. Pau Roig, representant del
Consell de la Joventut, per ajudar a aconseguir la participació de l’alumnat en el CEIB, es varen dur a terme diverses
reunions a les quals s’ha abordat aquest tema. Concretà que, a la reunió de la CP de 28 de juliol, el Sr. Pau Roig va
assistir com a convidat i es va oferir a fer de mediador amb les associacions d’estudiants. Afegir que posteriorment es
va reunir amb aquest conseller per analitzar la situació i, els dies 8 i 14 de setembre, la CP també va abordar i concretar
alguns aspectes.
El passat dia 10 de setembre va assistir a una reunió de la Junta de Participació Autonòmica del Consell Escolar de l’Estat, per reiniciar la tasca d’aquest curs i abordar el canvi del Reglament i de l’RD que regulen aquest òrgan.
A la reunió de la CP del passat dia 14, quan es va tractar el punt relatiu al seguiment de l’inici de curs, es va acordar
sol·licitar la compareixença urgent del conseller. Recordà que aquesta reunió ja estava convocada per dia 23 de setembre. Afegí que es va considerar que la fórmula hauria de ser que el conseller d’Educació fes una breu introducció d’uns
quinze minuts, posteriorment s’obrís un torn d’intervencions dels consellers i finalment el conseller d’Educació respongués les qüestions que se li plantegessin. Considerà que, atès que es limita el temps al conseller, si hi hagués més de
vint membres del Ple que demanassin la paraula, les intervencions no haurien de superar els dos minuts. Per altra banda, va considerar necessari centrar les preguntes en l’inici de curs i no repetir les que fessin altres consellers.
A proposta de la CP, es va incorporar un nou punt a l’ordre del dia del Ple d’avui sobre el seguiment de l’inici de curs,
per tant, tal com se us va informar, el punt 6 serà: Seguiment, si escau, de l’inici del curs escolar a partir del document

de propostes i reflexions del CEIB sobre l’inici de curs 2020-2021, aprovat pel ple del CEIB amb data 30/06/2020.
A continuació i després d’un llarg debat es va aprovar l’Informe 3/2020 sobre l’avantprojecte d’Ordre del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de
març de 2016, per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de
les Illes Balears.
El president, Sr. Pere Carrió, ponent de l’informe 3/2020, exposà que dia 22 de juliol, la Conselleria d’Educació i Universitat el va remetre al CEIB, per via d’urgència i es va acordar que l’informe seria elaborat directament per la CP, ja que només
es disposava d’un mes per elaborar-lo. Afegí que dins el període establert no es varen presentar aportacions i que en la reunió
de la Comissió Permanent de dia 8 de setembre de 2020, es va incorporar una consideració general. Esmenta que en el termini establert per a la presentació d’esmenes no se’n va presentar cap. Informà que aquest avantprojecte d’ordre té un article
únic i proposà la modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 2 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11
de març de 2016.
El president sotmet a aprovació l’informe 3/2020, amb la modificació proposada i s’aprovà per: 24 vots a favor, 0 en
contra i 4 en blanc.
També es va aprovar per assentiment la proposta de procediment per a l’elaboració de l’informe sobre la participació
dels estudiants en el CEIB i dels criteris per a la creació de la comissió específica temporal del CEIB per dur a terme
l’esmentat informe.
En relació amb el seguiment, de l’inici del curs escolar a partir del document de propostes i reflexions del CEIB sobre
l’inici de curs 2020-2021, aprovat pel ple del CEIB amb data 30/06/2020, el president recordà que a les reunions anteriors s’havia posat de manifest la necessitat que el CEIB fes un seguiment de l’inici de curs. Afegí que la primera passa
en aquest sentit seria la compareixença del conseller d’Educació davant el Ple el propvinent dia 23, per tal que els consellers poguessin fer-li preguntes i plantejar-li queixes sobre aquest tema. Proposà que més endavant, la CP elaboràs un
informe o una proposta de resolució, a partir del document de propostes i reflexions del CEIB sobre l’inici de curs
aprovat pel Ple de 30 de juny de 2020.
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REUNIONS DEL

En aquesta sessió no prengué possessió del seu càrrec cap nou conseller.

CEIB
REUNIONS DEL

PLE DE 23 DE SETEMBRE DE 2020
El passat dia 23 de setembre de 2020, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears, amb presència del Sr. Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació, Universitat i Recerca, amb connexió per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
Hi assistiren convidats l’equip de directors generals i delegats territorials que formen la Conselleria d’Educa
ció, Universitat i Recerca
En aquesta sessió no prengué possessió del seu càrrec cap nou conseller.
El president donà la benvinguda al conseller d’Educació i al seu equip, així com als consellers del CEIB presents. Informà que aquest Ple constituirà la primera part del seguiment de l’inici del curs escolar que durà a
terme el CEIB. Recordà quin serà el format de la reunió.
El conseller d’Educació va agrair la convidada del CEIB per poder debatre sobre un inici de curs al qual defineix com a complicat, però que s’havia d’iniciar. Manifestà que molts d’aspectes ja s’han tractat a les meses
sectorials de l’ensenyament públic i del concertat, Mesa de famílies, directors i als mitjans de comunicació.
Per altra banda, va reconèixer la tasca dels docents, dels equips directius, de la Inspecció Educativa, de la
titularitat dels centres concertats i de les famílies, per poder iniciar aquest un curs de la millor manera possible i posà de manifest que serà un curs no estrictament pedagògic, ja que les instruccions han estat signades
entre la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Salut. Va fer constar que la finalització sobtada del curs
passat no va ser ni desitjada ni la millor possible i que des del mes de juny ja es varen constituir les comissions, a les quals hi participaren els membres de la comunitat educativa, per elaborar les instruccions que s’enviaren als centres en el mes de juliol per iniciar el curs amb la màxima seguretat. Considerà que la institució
escolar en aquests moments és la més segura, sense que això vulgui dir que no hi hagi riscos i més imprescindible que mai, que l’ensenyament presencial és irrenunciable i que la digitalització és necessària com a complement. Assabentà que dels tres escenaris possibles prevists a les instruccions d’inici de curs, pensaven que
es podria aplicar l’escenari A, però que a partir de la situació de la pandèmia, a mitjans d’agost, la Conselleria de Salut i la d’Educació consideraren que l’escenari B era l’adequat. Afegí que suposava la presencialitat a
educació infantil i primària, educació especial i primers cursos de secundària i que, a partir d’ESO, s’havia de
combinar l’opció telemàtica i la presencial. Aclarí que aquest escenari ha implicat baixar ràtios, ampliar espais i dotar de més recursos. Pel que fa als recursos, informà que dels 16.000 milions d’euros que el Govern
d’Espanya ha destinat a les comunitats autònomes per fer front a l’inici de curs, a Balears han arribat 60 milions, dels quals 10 milions són per la Formació Professional. Quant a professorat, assabentà que aquest
curs s’han contractat 560 docents més, 397 per a l’escola pública i 163 per a la concertada. Afegí que s’han
incrementat les beques de menjador, han passat de 3,5 milions a 7, i la partida per neteja i material de protecció individual, tant per als centres públics com per als concertats. Recordà que el curs es va iniciar dia 10
de setembre de manera progressiva per evitar aglomeracions i d’acord amb les mesures de seguretat que
s’havien decidit juntament amb la Conselleria de Salut i fa avinent que els baixos percentatges de contagi en
els centres, tot i la intranquil·litat de la situació, donen a entendre que els protocols funcionen. Afegí que els
alumnes necessitaven l’obertura de les escoles no només per raons pedagògiques, sinó per necessitats emocionals i de socialització. Reiterà l’agraïment a la Conselleria de Salut, Educovid, i a la Inspecció Educativa per
la seva implicació, a l’escola pública i a la concertada, a les famílies i sobretot als alumnes.
Seguidament s’obrí un torn de paraules i els consellers i conselleres pogueren plantejar els seus dubtes i expressar els seus posicionaments. El conseller i el seu equip respongueren a cada una de les preguntes plantejades.
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Hi assistiren convidats l’equip de directors generals i delegats territorials que formen la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
El president donà les gràcies al conseller d’Educació i al seu equip, als delegats d’Educació d’Eivissa i Formentera i Menorca i als consellers del CEIB, per la seva assistència.
En aquesta sessió prengueren possessió del seu càrrec cap nou consellers la Sra. Sara Ramón Rosselló, representant del Consell Insular Eivissa, el Sr. Llorenç Perelló Rosselló, representant de l’Administració local
de Mallorca, el Sr. Antoni Carrillos Cantó, representant de l’Administració local de Menorca, el Sr. Andrés
Robles Martínez representant de PAS, la Sra. Noemy Berbel Gómez, representant de la UIB i la Sra. Antònia
Soler Rubí, representant de la UOB.
Seguidament començà la Intervenció del Sr. Martí March i Cerdà, conseller d’Educació, Universitat i Recerca sobre el projecte de pressupost de la Conselleria d’Educació i Universitat previst per l’any 2021.
El president explicà quin seria el format de la reunió. Concretà que en primer lloc intervendría el conseller
per exposar el pressupost d’Educació, a continuació els consellers del CEIB que volguessin podrien plantejar les seves preguntes al conseller per grups de sis i, seguidament, una vegada que cada grup hagués fet les
seves intervencions, el conseller respondria. Afegir que les intervencions dels membres del CEIB no haurien
de superar els dos minuts o dos i mig i que si algun membre de l’equip del conseller volgués intervenir per
fer algun aclariment, el conseller els podria donar la paraula.
El conseller agraí al Sr. Pere Carrió l’oportunitat de poder presentar el projecte de pressupost de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per l’any 2021 i als membres del CEIB, la seva presència.
Començà la seva intervenció recordant que és la sexta vegada que presentava els pressupost d’Educació
davant el CEIB i es comprometé a presentar-hi la liquidació del pressupost de 2020, quan se'n disposi. Esmentà que aquesta és la primera vegada que es fa per mitjans telemàtics i espera que l’any que ve es pugui
fer de manera presencial. Assabentà que el projecte de pressuposts de la CAIB per l’any que ve se presentaren davant la Comissió d’Hisenda i pressuposts del Parlament, que s’han rebutjat les tres esmenes a la totalitat i que s’han presentat les esmenes parcials. Explicà que la crisi actual, que és social, econòmica i sanitària, s’està encarant amb polítiques públiques i que, per això, s’ha augmentat el pressupost de despesa no
financera en un 7,8%. Afegí que es preveu un increment del pressupost amb la incorporació de fons europeus i manifestà que els eixos d’aquests pressuposts són la política de benestar social, la reactivació econòmica i la seguretat sanitària. Informà que el projecte de pressuposts de la CAIB ascendeix a 5.881 milions
d’euros, un 0,2 % menys que el de l’any 2020 i que encara que baixi la despesa financera, s’incrementa en
342 milions d’euros la despesa no financera. Destacà la importància que donen aquests pressuposts a les
infraestructures educatives, la formació professional i l’R+D+I.
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CEIB

El passat dia 30 de novembre de 2020, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears amb presència del Sr. Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació, Universitat i Recerca, amb connexió per videoconferència a través de la plataforma Zoom.

REUNIONS DEL

PLE DE 30 DE NOVEMBRE DE 2020

CEIB
REUNIONS DEL

Continuà explicant que, tot i que el pressupost de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca està marcat per la COVID, està dins la línia política i educativa establerta des de 2015, emmarcats dins la política
global del Govern i sense perdre de vista que es treballa per aconseguir la qualitat i l’equitat. Recordà que
des de l’any 2015 sempre s’ha anat incrementant el pressupost i concretà que per l’any 2021 és de 1.065
milions d’euros, la qual cosa suposa un 4,54% d’increment en relació amb el de 2020. Aclarí que als 1.065
milions s’hi han d’afegir 701.000 € de l’ITS i uns 17 milions dels programes de cooperació territorial del Ministeri d’Educació i Formació Professional (més d’11 milions per impulsar l’FP i més de 5 per a programes
d’inclusió educativa com PROA, digitalització, llibres de text i material didàctic). Afegí que dins el projecte
de pressupostos generals de l’Estat hi ha uns 200 milions per a l’etapa de 0-3 anys, dels quals hi haurà una
quantitat específica per a les Illes Balears i que suposaran un impuls econòmic que, juntament amb el que
estableix la LOMLOE i el que diu l’avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears, implicaran una institucionalització educativa i un reconeixement d’aquesta etapa. Aclarí que tot això suposarà que, finalment,
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca gestionarà un pressupost de 1.082,45 milions d’euros. També va fer avinent que el Govern d’Espanya va crear un fons COVID de 16.000 milions dels quals 50 es varen
destinar a les Illes Balears i 20 foren per educació. Concretà que dels 50 milions d’aquest fons, 15 s’estan
gastant enguany i 35 estan inclosos dins el pressupost de 2021.També va voler dir que hi ha 8000.000 €
que formen part del pressupost d’Educació que seran gestionats per la Conselleria d’Hisenda, per dur a terme una convocatòria d’ajuts a ajuntaments de les Illes Balears, per donar suport a la inversió que fan en la
neteja de les escoles i aprofità per lloar la tasca dels ajuntaments en aquest aspecte.
Va fer incís en el fet que s’està treballant per donar resposta a la pandèmia a l’hora que es segueix treballant
per millorar la qualitat i l’equitat del sistema educatiu per millorar els resultats a tots els nivells. Va afegir
que és un pressupost que suposa més inversió en professorat, en infraestructures, amb atenció a la diversitat, en la UIB i més polítiques de qualitat i d’equitat.

Ple 30/11/2020
Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió per videoconferència
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Manifestà que amb aquest pressupost es milloren els concerts educatius, les infraestructures tecnològiques, es contempla la baixada del professorat interí, s’ha consolidat la Inspecció Educativa, es segueix impulsant l’FP que aquest curs ha incrementat en 3.000 la matrícula d’alumnat i considera que l’impuls d’aquests estudis contribuiran en la millora de la competitivitat de les empreses i a la baixada de l’abandonament escolar prematur. Continuà dient que el segueixen consolidant els estudis artístics superiors, que
equivalen a un grau universitari, es millora la transtermitància a la UIB, i es segueix impulsant l’ R+D. Va fer
avinent que a principis de l’any 2021 es presentarà la Llei de la Ciència de les Illes Balears. També va voler
afegir que, a través de la Direcció General de Política Lingüística, es potenciarà l’ús normal de la nostra
llengua per tal de fer possible la seva sostenibilitat.
Quant al debat que sempre és dur a terme sobre el percentatge del PIB destinat a educació, vol dir que en
aquesta comunitat sempre s’ha tengut un PIB disparat i que enguany pel fet d’haver baixat aquest indicador i haver-se incrementat el pressupost d’educació, el percentatge destinat a educació estarà entre el 3,8%
i el 3,9%. Va afegir que aquest fet mereix una reflexió sobre quins indicadors s’han de fer servir per mesurar
la inversió en temes d’educació. Concretà que el PIB és un instrument que s’ha de tenir en compte, però
que l’evolució de la transferència econòmica per estudiant és un indicador més objectiu i que permet la
comparació amb altres comunitats autònomes.
A continuació detalla les partides pressupostàries de la Secretaria General i de les diferents direccions generals de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
Seguidament s’obrí un torn de paraules i els consellers i conselleres pogueren plantejar els seus dubtes i
expressar els seus posicionaments. El conseller i el seu equip respongueren a cada una de les preguntes
plantejades.

Ple 30/11/2020 CEIB
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Va voler manifestar públicament el reconeixement a la tasca que estan duent a terme els docents i els
equips directius des del principi d’aquest curs, que considera que s’havia de començar ineludiblement i fa
extensiu el reconeixement a l’alumnat, per la seva capacitat d’adaptació a la nova situació i a les famílies
per la seva contribució a la millora d’aquest procés.
Independentment de l’assignació que arribarà per part de l’Estat per l’etapa de 0-3 anys, vol recordar que,
des de 2015, la Conselleria d’Educació ha impulsat aquesta etapa, amb la reactivació de l’IEPI, posant en
marxa ajuts i treballant per la seva institucionalització. Va afegir que aquest procés s’ha dut a terme a partir
del debat amb l'assemblea de 0-3 anys.
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PLE DE 21 DE DESEMBRE DE 2020
El passat dia 21 de desembre de 2020, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears, amb connexió per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
En aquesta sessió no prengué possessió del seu càrrec cap nou conseller.
El president va informar que, atès que s’ha exhaurit el termini per poder fer el text refós de la Llei de Consells escolars, per evitar problemes legals derivats d’aquest fet, no es publicarà. Afegeix que la versió consolidada es pot trobar al web del CEIB.
Així mateix va comunicar que els canvis del text refós que havia proposat el CEIB, es podran presentar com
a aportació al projecte de llei d’educació de les Illes Balears, i s’hi podrien incloure com a disposició addicional. També recorda que s’ha d’iniciar la modificació del Reglament del CEIB i que s’ha publicat al web
del CEIB la memòria de 2019.

Ple 21/12/2020
Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió
per videoconferència
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A continuació i després d’un llarg debat es va aprovar l’Informe 4/2020 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca , de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de
dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la
formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per unanimitat dels membres assistents.
També es va aprovar per l’esborrany de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears 2017/2018 per
23 vots a favor i 1 abstenció.
El president informà que la Comissió Específica Temporal (CETPA) s’ha reunit en 3 ocasions i que en
aquest moment s’està finalitzant l’elaboració de l’apartat de la diagnosi i resten les conclusions i les propostes d’actuació.
Finalment s’obrí un torn de paraules.

Ple 21/12/2020
Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió
per videoconferència
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Es va ratificar l’elecció de la Sra. Noemy Berbel Gómez en representació de la UIB i el
Sr. Sebastià Mandilego Alemany del CDLIB, com a titulars dels grups E i H de la Comissió Permanent del
CEIB, respectivament.

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CESSAMENTS I NOMENAMENTS
ORDRE

BOIB

09/09/20

BOIB 161
17/09/20

CESSAMENT

NOMENAMENT

ORGANITZACIÓ

GRUP

Sara Ramon Rosselló (T)
Miquel Costa Tur (S)

CIEivissa

k

Maria Antonia Sureda
Martí(T)
BOIB 171
Llorenç Perelló Rosselló
24/09/20
03/10/20
(S)
Mallorca

Llorenç Perelló Rosselló
(T)
Mª de los Ángeles Bosch
Pérez (S)
Mallorca

Administració
local
FELIB

j

Laia Obrador Pons (T)
BOIB 171
24/09/20
Gabriel Pons Pons (S)
03/10/20
Mallorca

Antoni Carrillos Cantó (T)
Pendent nomenar (S)
Menorca

Administració
local
FELIB

j

Francisca Garí Perelló (S)

Centrals i
organitzacions
sindicals
UGT

f

Representants
de
PAS

d

23/09/20

BOIB 171 Aina Maria Barceló
03/10/20 Nicolau (S)

15/10/20

BOIB 183
Pere Canals Gomila (T)
27/10/20

21/10/20 BOIB 188
31/10/20

04/11/20

Andrés Robles Martínez
(T)

Jordi Vallespir Soler (T) Noemy Berbel Gómez (T)
Representant de
Francesca Comas Rubí Carme Pinya Medina (S)
la UIB
(S)

Joana M. Romaguera
BOIB 194
Vallejo (T)
12/11/20 Antònia Font Tous (S)

Antònia Soler Rubí (T)
Albert Bonnin Madiko (S)
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Representant
professorat
UOB

l

a

DATA

PUBLICACIÓ

TITULAR DE PREMSA

30/11/2020 Europa Press

El conseller March presenta el presupuesto de Educación para
2021 ante el pleno del consejo Escolar de Baleares.

30/11/2020 20 Minutos

El conseller March presenta el presupuesto de Educación para
2021 ante el pleno del consejo Escolar de Baleares.

Conselleria d’E30/11/2020 ducació i Universitat i Recerca

Martí March ha presentat el pressupost de la Conselleria per a
2021 al Ple del consell Escolar de les Illes Balears

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