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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.

ILLES BALEARS
La Llei del Consell Escolar estableix que el CEIB és el màxim òrgan consultiu en matèria d'ensenyament no universitari en l'àmbit territorial de les Illes Balears, i també que
és l' òrgan superior de representació en aquesta matèria,
dels sectors afectats.
Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes vinculats directament a la programació
general de l'ensenyament no universitari amb efectes a
la totalitat del territori.
La seva composició suposa una àmplia representació
ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de
l'educació.
El CEIB gaudeix del màxim grau d'autonomia per tal de garantir l'objectivitat i la
independència en la realització eficaç de les funcions que té encomanades.
Finalitat, funcions, composició i autonomia són les notes característiques principals del CEIB.
Quant a la finalitat es pot considerar que s'ha de mantenir tal com està establerta a la llei.
Quant a les funcions que li corresponen i desenvolupa, consideram que són adequades, encara que es pot considerar alguna millora.
Quant a la composició s'ha d'actualitzar en algun cas per obligació legal i en altres per ampliar la participació de noves entitats i que no hi són presents en l'actualitat.
Quant a l'autonomia, uns dels aspectes que ha de canviar és la forma de selecció de les persones que han de presidir el CEIB, fent que el Ple els elegeixen entre
els seus membres.
Precisament, la tasca que ara estam realitzant és sobre aquests canvis, amb la
intenció de millorar la participació del nostre òrgan en el seu propi funcionament.

Pere J. Carrió Villalonga
President del Consell Escolar de les Illes Balears

3

// REVISTA DEL CEIB NÚM. 02/2017

EDITORIAL

LA LLEI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES

REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS REALITZADES
Setembre-Desembre 2017
REUNIONS

DATA
LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS

Aprovació de les indemnitzacions de les ponències de la Sra. Joana
Maria Mas Cuenca i de la Sra. Maria Antònia Font Gelabert corresponents als Informes 3/2017 i 4/ 2017 respectivament.

Comissió
Permanent

31/10/2017
Seu del CEIB

Elecció del Sr. Pere Carrió com a ponent de l’Informe 5/2017, sobre
el Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual
es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les
persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears,
el calendari de reunions i la comissió específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu que l’ha d’elaborar.
Proposta d’ordre del dia del pròxim Ple.
Aprovació del Pla d’Actuacions i Avantprojecte de Pressupost del
CEIB corresponent a l’any 2018.
Valoració de les propostes del Ple del Consell Escolar de Menorca.
Elaboració de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del
curs 2014-15.

Comissió
Permanent

14/11/2017
Seu del CEIB

Aprovació del Projecte d’Ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012,
per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller
dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les
Illes Balears (INFORME 5/2017).
Anàlisi de la proposta del Consell Escolar de Menorca sobre la inclusió de criteris concrets de servei comunitari i/o aprenentatge dins el
marc curricular.
Proposta d’ordre del dia del pròxim Ple.

Comissió Permanent de dia 31/10/2017 i de dia 14/11/2017 respectivament
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DATA

PRINCIPALS TEMES TRACTATS

LLOC

Presa de possessió dels nous membres del CEIB: la Sra. Glòria Ferrer,
representant de COAPA i la Sra. Mª del Carmen Verd, en representació
de CONFAECIB.
Intervenció del Sr. Martí March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat sobre l’execució del pressupost de l’exercici anterior i sobre
l’avantprojecte de pressupost previst per l’any 2018.
Torn obert de paraules sobre la intervenció del conseller.

22/11/2017
Ple

Elecció de nous membres de la Comissió Permanent.

Escola d’Art i
Superior de Disseny de les Illes
Balears

Aprovació del Pla d’Actuacions i Avantprojecte de Pressupost del
CEIB corresponent a l’any 2018.
Debat i aprovació de les propostes de Resolució del CEIB següents:
• Proposta de Resolució sobre el posicionament del CEIB davant la

campanya de desprestigi de la comunitat educativa de les Illes Balears (es retira aquest punt de l’ordre del dia del Ple d’1 de desembre).

• Proposta de Resolució sobre la necessitat que el pressupost de la

Conselleria d’Educació i Universitat per l’any 2018 no sigui inferior
a mil milions d’euros.

01/12/2017
Ple

FELIB
Videoconferència
MenorcaEivissaFormentera

Aprovació de l’Informe 5/2017 sobre el Projecte d’Ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de
novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el
títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
Intervenció de la Sra. Marta Escoda Trobat, directora de l’Institut per a
la Convivència i l’Èxit Escolar, per presentar la Memòria anual de l’Ins-

titut de la Convivència i l’Èxit Escolar curs 2016-17.

Torn obert de paraules sobre la intervenció de la Sra. Marta Escoda.
Aprovació de la indemnització del ponent de l’Informe 5/2017, Sr. Pere Carrió.

Comissió
Permanent

Aprovació de la distribució dels nous membres del CEIB entre les diferents comissions específiques.

14/12/2017

Anàlisi de les aportacions per iniciar l’estudi per elaborar la proposta
de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.

Seu del CEIB

Anàlisi de l’esborrany de l’ISE de les Illes Balears corresponent al curs
2014-15.
Aportació del CEIB a l’annex de l’Informe del Consell Escolar de l’Estat
de 2017.

Comissió Permanent
de dia 14/12/2017
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REUNIONS

REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 22 DE NOVEMBRE DE 2017
El passat 22 de novembre el conseller d’Educació i Universitat va comparèixer davant el
CEIB per informar sobre l’execució del pressupost de la Conselleria d’Educació i Universitat de l’exercici anterior i sobre l’avantprojecte de pressupost previst per l’any 2018.

D’esquerra a dreta: Martí March (conseller d’Educació i Universitat), Pere Carrió (president del CEIB), Joana Maria Mas
(vicepresidenta del CEIB), i Margalida Salom (secretària del
CEIB)

El conseller agraí la presència de tots els assistents i anuncià que el mes de desembre
compareixerà davant el Senat per exposar el posicionament de la Conselleria d’Educació
i Universitat sobre el Pacte Educatiu de l’Estat.
Sobre l’execució del pressupost d’Educació de 2017, que era de 882 milions d’euros, informà que s’ha eliminat el dèficit històric.
Comunicà que els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018
ascendeixen a 5.008 milions d’euros amb un increment, respecte de l’anterior, del 6,4 % i
que el d’Educació és de 935.000 euros amb un increment del 5,9 %.
Pel que fa al pressupost d’Educació, exposà que a l’hora
d’elaborar-lo s’han tengut en
compte els objectius reals de la
política educativa, l’estructura
administrativa de la qual es disposa per executar-los i la quantitat disponible per complir
amb els objectius. Apuntà que
Consellers i conselleres del CEIB a la sala de l’Escola Superior
de Disseny on es dugué a terme el Ple
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Definí l’escola concertada com un servei públic complementari, que dóna resposta al 35 %
de l’escolarització de la nostra comunitat autònoma i explicà que el seu pressupost ha passat de 181.000.000 d’euros a 189.000.000, per crear noves unitats, incrementar el personal
docent i els ATE, les despeses de funcionament i la recuperació del conveni de 2008. Informà que el pressupost de l’IBISEC passa de 15.527.431 euros el 2017 a 26.200.000 euros
que s’incrementa tant la partida d’inversions com la de personal tècnic. A continuació detallà algunes de les inversions en infraestructures previstes tant a curt com a llarg termini i recordà que a la pàgina web de la Conselleria d’Educació es poden consultar. Exposà que la
partida dedicada als ajuts de menjador és de 2.300.000 euros i que
es mantenen les dedicades a la reutilització de llibres de text
(1.500.000 euros) i a les associacions de pares i mares (300.000
euros). Informà que l’IEPI té un
pressupost de 2.000.000 euros i
que es consolida una partida de
Consellers i conselleres del CEIB durant el Ple
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han augmentat les partides de totes les direccions generals exceptuant la de Secretaria General pel fet que ha disminuït la despesa renegociant alguns crèdits. Va fer constar que s’ha
dedicat una partida important
per dur a terme un increment
de 350 professors que juntament amb els 820 que s’han
incorporat des de l’inici de legislatura suposaran un augment important de professorat.
Comunicà que es crearà el Servei de Salut Laboral de personal
docent i que es recuperaran els Directors generals de la Conselleria d’Educació i Universitat ducomplements de tutor i de cap rant l’exposició de Martí March i l’equip dirigent del CEIB
de departament. Afegí que els interins que hagin treballat més de 165 dies cobraran els mesos d’estiu. Va fer saber que es destinaran 300.000 euros per dotar els CEIP de personal administratiu i que s’ha arribat a un acord amb els sindicats per tal que els ATE de centres públics, que vulguin, tenguin un contracte de 7 hores diàries durant 10 mesos. Assenyalà que
es consolida el nombre d’inspectors i que s’incrementaran fins arribar a 29 o 30 a final de
legislatura. Destacà l’increment del pressupost per les despeses de funcionament dels centres educatius públics que passen de 9.245.000 a 10.526.000 i l’increment de la partida
destinada a mobiliari. Afegí que s’ha incrementat el pressupost de l’IAQSE per dur a terme
les proves PISA i les proves pròpies.

REUNIONS DEL CEIB

250.000 euros pel Fons Escolar d’Emergència Social als centres educatius. Afegí que la partida per la millora dels equipaments informàtics i digitals dels centres educatius és de
1.669.000 euros i que s’ha incrementat la partida pressupostària destinada al CEIB que passa de 71.700 euros a 100.000 i la de Convivèxit que s’incrementa un 21,42 %. Anuncià que la
Direcció General de Formació Professional i de Formació del Professorat passa de 6.432.000
a 7.482 milions d’euros i que es manté la partida destinada a Formació del Professorat
(320.000 euros).
Quant a la política lingüística, va fer constar que el Decret de Mínims i el Decret de Llengües
estrangeres són la base dels projectes lingüístics de centres i que tot i que la llengua vehicular
ha de ser el català, els alumnes han de tenir competències lingüístiques amb el màxim de
llengües. Afegí que es mantenen els 300 auxiliars de conversa i que el pressupost del FOLC
passa de 20.000 a 60.000 euros. Informà que hi ha una partida de 200.000 euros per dur a
terme un programa d’immersió lingüística en anglès i que es manté el pressupost destinat a
l’ensenyament de persones adultes com a mesura per disminuir l’abandonament escolar. Va
fer constar que es consoliden els ensenyaments artístics superiors que volen que convergeixin
cada vegada més a la Universitat i que s’han fusionat les fundacions de l’ESADIB i del Conservatori. Concretà que el pressupost del Conservatori Superior és de 2.199.195 euros, el de
L’ESADIB s’incrementa amb un 14 % i que l’Escola d’Art i Superior de Disseny, que té un
pressupost 72.000 euros, oferirà el primer màster artístic a les Illes Balears.
Destacà l’aportació econòmica a la UIB, 68.266.398,40 euros, que suposa un increment del
6,9 %, per millorar la transferència per a estudiants i donar resposta a les necessitats tant de
la carrera de Medicina com als drets sociolaborals del professorat i del personal de PAS. Informà que s’hi ha d’afegir una partida addicional de 6.900.000 euros per a la construcció
de l’edifici Interdepartamental II, per acollir Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia.
Posteriorment, els consellers i les conselleres del Ple del CEIB intervingueren per realitzar
qüestions concretes.
A la mateixa reunió es varen aprovar la Resolució sobre el posicionament del CEIB davant la
campanya de desprestigi de la comunitat educativa de les Illes Balears i la Resolució sobre la
necessitat que el pressupost de la Conselleria d’Educació i Universitat per l’any 2018 no sigui
inferior a mil milions d’euros.
Així mateix, es varen elegir els nous membres de la Comissió Permanent del grup de pares i
mares d’alumnes:
Representants a la CP del grup B
(Pares i mares d’alumnes)

Titular 1
Suplent 1
Titular 2

Alberto Lobo Melgar

Suplent 2

Teresa Lagar Hernández
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El Plenari del CEIB vol manifestar la seva defensa de la contribució a la cohesió social de les associacions de pares i mares d'alumnes i de la professionalitat dels seus docents al si dels centres docents.
Denunciam i rebutjam la campanya de desprestigi plena de calúmnies i difamacions efectuades des
de determinats sectors polítics cap a la comunitat educativa, impròpia de partits democràtics.
El nostre sistema educatiu s'ha dotat dels mecanismes que garanteixen els valors i els drets democràtics. L'atac que patim és també un atac a aquests valors i llibertats que protegim i en les que educam
segons ens marquen les normatives educatives.
Finalment volem denunciar que aquesta estratègia de desprestigi és una pèssima praxi política que
no es mereix cap component del nostre sistema educatiu, especialment els alumnes i les seves famílies.

RESOLUCIÓ SOBRE L A NECESSITAT QUE EL PRESSUPOST DE L A
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT PER L’ANY 2018 NO
SIGUI INFERIOR A MIL MILIONS D’EUROS.
Atès la naturalesa del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) recollida a l’article 1 del Reglament
d’organització i funcionament de l’organisme i segons la qual és l’òrgan superior de consulta i de
participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les
Illes Balears, en tot aquell aspecte que faci referència a planificació, finançament, execució i avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari de la nostra comunitat.
Atès el contingut de l’article 4, sobre Informacions preceptives, relacionat amb l’obligació del titular
de la conselleria competent en matèria d’educació d’informar el CEIB sobre l’execució del pressupost
de l’exercici anterior i sobre l’avantprojecte del pressupost de la Conselleria previst per a l’any següent.
Aquest Ple aprofitant la presència del Sr. Martí March es considera amb el dret i l’obligació de transmetre al titular de la conselleria d’Educació i Universitat, a la presidència del govern autonòmic, a la
presidència del Parlament de Illes i a totes les forces polítiques amb representació parlamentària i
responsabilitat política sobre l’aprovació dels propers pressupostos autonòmics la necessitat
d’establir una inversió adequada i suficient per a l’atenció de l’àmbit educatiu en tota la seva extensió.
El CEIB no ignora ni les dificultats econòmiques pròpies de les Illes ni la realitat del dèficit en el finançament estatal per la nostra comunitat autònoma que fa que exigim la dignificació de la inversió
estatal sobre la nostra comunitat autònoma, i que aquestes qüestions no faciliten la nostra petició
però tampoc no podem oblidar les promeses electorals amb què els partits que avui governen varen
guanyar la confiança de la majoria de la ciutadania per a la materialització d’un canvi polític i les
necessitats amb les que es troba el nostre sistema en l'actualitat que fan que els recursos destinats
no siguin els suficients per solucionar les demandes plantejades.
Recordem igualment que no és la primera vegada que aquest ple fa aquesta petició i que, fins ara,
no ha estat atesa de la forma que voldríem i necessitem.
Finalment, per no deixar aquesta petició en una declaració inconcreta i purament política, consideram que atesos els percentatges que indicaven els distints programes electorals i tenint en compte
que hem de plantejar una progressió raonable de la inversió, la partida que aquest govern hauria de
preveure per a la Conselleria d’Educació i Universitat no hauria de ser inferior a 1000 milions d’euros
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R E S O L U C I Ó S O B R E E L P O S I C I O N A M E N T D E L C E I B DAVA N T
L A C A M PA N YA D E D E S P R E S T I G I D E L A CO M U N I TAT E D U C AT I VA D E L E S I L L E S BA L E A R S

REUNIONS DEL CEIB

PLE 1 DE DESEMBRE DE 2017
Dia 1 de desembre de 2017 es va dur a terme una reunió del Ple del CEIB, per videoconferència. Es va aprovar per assentiment de tots els consellers assistents l’Informe 5/2017 sobre el Projecte d’Ordre de modificació de
l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, de 29 de novembre de 2012,
per la qual es regula la prova lliure per
obtenir el títol de Batxiller dirigida a les
persones majors de vint anys a l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
Pere Carrió, president del CEIB, durant la ponència
de l’Informe 5/2017

A continuació la Sra. Marta Escoda Trobat, directora de l’Institut per a la Convivència i
l’Èxit Escolar, va presentar la Memòria anual de l’ICEE del curs 2015-16 davant els membres del CEIB, obeint al Decret 10/2008, pel qual es crea (l’ICEE), que així ho estableix. Informà que la memòria del curs 15-16 és més extensa que la del curs anterior perquè inclou
dades segregades sobre Menorca, Eivissa
i Formentera i que presentaria les dades
més globals. Afegí que, a través d’una
enquesta, s’ha intentat fer una memòria
quantitativa. Exposà quines eren les funcions de l’Institut i informà que parlaria
sobretot d’avaluació. Explicà que la seva
Marta Escoda, directora de l’Institut per a la Convi- metodologia es basa en la prevenció dels
vència i l’Èxit Escolar, durant la presentació de la conflictes utilitzant eines que ajudin a coMemòria anual de l’ICEE del curs 2015-16
hesionar, a diferència del Plan Nacional
de Convivencia Escolar, que està basat en accions punitives més que preventives. Donà a
conèixer que s’han incrementat els programes preventius i la formació sobretot a docents i
també a la resta de la comunitat educativa, sobre pràctiques restauratives, assetjament escolar i mediació i plans de convivència, i s’ha obert una via formativa respecte a la detecció
del maltractament infantil, centrat sobretot en l’abús sexual, juntament amb la Direcció
General de Menors i Família. Reivindicà la creació d’unitats de convivència a Menorca,
Eivissa i Formentera. Va fer constar que, encara que ha augmentat el nombre d’intervencions, de vegades es tradueixen en qüestions de suport al professorat. Afegí que s’han
incrementat les demandes a primària, sobretot relatives a alumnes de sexe masculí, i que a
secundària s’igualen les demandes sobre ambdós sexes. Destacà que han disminuït les demandes sobre casos d’assetjament escolar i s’han obert menys expedients disciplinaris. Sobre la procedència de les demandes, informà que, de cada vegada més, vénen dels centres i
de la pròpia Conselleria i es mantenen les de les famílies. Comunicà que s’han realitzat
acords i instruccions per donar resposta a les demandes de la comunitat educativa sobre la
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A continuació donà a conèixer les propostes pel curs 2017-18 entre les que destacà el Congrés de Convivència, les Jornades de
Pràctiques Restauratives i la Jornada FEIAB, que ja s’han dut a terme. Explicà
que es continuarà amb les reunions amb
els coordinadors de les comissions de
convivència i els coordinadors d’igualtat
i que es duran a terme trobades d’alumnes mediadors i de cibermentors.
Afegí que seguiran coordinant-se amb el
El Ple del CEIB durant la presentació de Marta Escoda
Departament d’Inspecció i el Servei Atenció a la Diversitat, entre d’altres. Anuncià que es continuaria amb la formació sobre assetjament escolar, pràctiques restauratives, mediació, protocol transgènere, etc. i que s’obriria
una línea de formació per a les famílies. Informà que voldrien disposar d’una xarxa de docents col·laboradors, continuar la coordinació amb altres organismes, iniciar un procés de
revisió del Decret de Convivència. Sobre avaluació, comunicà que es continuaria avaluant la
convivència escolar a les Illes Balears amb la col·laboració de la UIB. Per altra banda, informà que continuaran difonent materials i bones pràctiques a través del web de Convivèxit,
de Twitter i de Facebook.
Per acabar, s’obrí un torn de paraules en el qual intervingueren bona part dels membres del
CEIB presents.
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igualtat, el maltractament infantil, l’assetjament entre iguals i les agressions a alumnes i que
han col·laborat amb associacions i altres administracions autonòmiques, nacionals o internacionals. Afegí que des del curs 2016-17 s’aplica el protocol de detecció, comunicació i
actuació per alumnes transsexuals i
transgènere. Destacà que hi ha dos temes als quals s’haurà de dedicar més
atenció que són: la igualtat de gènere i
els problemes derivats de l’ús de les noves tecnologies. Recordà que al CEIB hi
ha d’haver un membre que vetlli per la
igualtat de gènere i un representant de
l’IBDONA. Quant a l’avaluació, detallà Consellers i conselleres del CEIB durant el Ple dut a
les actuacions dutes a terme per avaluar terme a la FELIB de Palma per videoconferència en
connexió amb el Consell Insular de Menorca i amb el
la convivència escolar. Exposà que s’ha
Palau de Congressos de Santa Eulària (Eivissa)
col·laborat amb l’estudi de la Fundació
Bit i s’elaborarà un estudi de convivència a l’educació secundària obligatòria que serà una
rèplica de l’estudi publicat l’any 2010. Afegí que s’han fet 376 notificacions de RUMI i que
l’EAC fa formació sobre temes de conducta greu.

EL CEIB A LA PREMSA // NORMATIVA

NOMENAMENTS I CESSAMENTS DELS MEMBRES DEL CEIB
ORDRE

BOIB

CESSAMENT

NOMENAMENT

06/09/2017

19/09/2017
Núm. 115

Víctor Villatoro González (S)

Eva María Nadal Bellver (S)

ANPE

A

06/09/2017

19/09/2017
Núm. 115

Juan J. Bouzas Grau (T)
Juan G. Barceló Matas (S)

M. del Carmen Verd Llop (T)
Joan Puigserver Roig (S)

CONFAECIB

B

06/09/2017

19/09/2017
Núm. 115

Vicente Rodrigo Ramírez (T) Albert Lobo Melgar (T)
Albert Lobo Melgar (S)
Cristina Conti Oliver (S)

COAPA

B

06/09/2017

19/09/2017
Núm. 115

Glòria Ferrer Camps (S)

Alicia García Hernández (S)

COAPA

B

06/09/2017

19/09/2017
Núm. 115

Elisa Pons Vich (S)

Miguel Àngel Guerrero
Company (S)

COAPA

B

06/09/2017

19/09/2017
Núm. 115

Cristina Conti Oliver (T)
Verónica Martínez Roca (S)

Glòria Ferrer Camps (T)
Elisa Pons Vich (S)

COAPA

B

06/09/2017

19/09/2017
Núm. 115

Sebastià Rubí Tomàs (T)
Aina Socias Garau (S)

Maria T. Lagar Hernández (T)
Sebastià Rubí Tomàs (S)

COAPA

B

10/11/2017

28/11/2017
Núm. 145

Alexandra Cerqueiro Van
Nijhuis (S)

Víctor Flores Alaminos (S)

FSIE

A

11/12/2017

19/12/2017
Núm. 155

Bernat J. Alemany Ramis (T) Gemma Cardona Soley (T)
Gemma Cardona Soley (S)
Guillem Crespí Sastre (S)

EG-ECIB

G

ORGANITZACIÓ GRUP

EL CEIB A LA PREMSA
DATA

PUBLICACIÓ

TITULARS DE PREMSA

23/11/2017

Ara Balears

El document d’Illes per un Pacte inicia la tramitació parlamentària

24/11/2017

dBalears

El Consell Escolar demana a March un pressupost educatiu
no inferior als 1000 milions d’euros

24/11/2017

Europapress

El Consell Escolar pide a March un presupuesto educativo
para 2018 no inferior a los 1000 millones de euros

24/11/2017

La Vanguardia
Islas Baleares

12

El Consell Escolar pide a March un presupuesto educativo
para 2018 no inferior a 1000 millones de euros
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Bon Nadal!

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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