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INFORME   4 /2003

INFORME DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA

PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR DE L’ILLA DE MALLORCA

(PALMA EXCLOSA) PER ALS CURSOS 2002-2003 A 2005-2006.

FETS

El 25 de febrer de 2003, el conseller d’Educació i Cultura va presentar al

Consell Escolar de les Illes Balears la Proposta de Planificació Escolar de l’Illa

de Mallorca, Palma exclosa.

El 21 de març de 2003, la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes

Balears, reunida a la seu de la Delegació Territorial de Menorca de la

Conselleria d’Educació i Cultura, va acordar que la comissió de planificació,

construccions i equipament redactàs la proposta d’informe, tot recollint les

aportacions dels diferents sectors del plenari.

El 20 de mars de 2003, la comissió de planificació, construccions i equipament

va estudiar la proposta de planificació escolar i amb les esmenes i aportacions

rebudes, i va redactar la proposta d’informe realitzada.

El 10 d’abril de 2003, la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes

Balears va estudiar la proposta d’informe i va acordar trametre’l al plenari del

dia 11per a la seva aprovació.
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CONSIDERACIONS GENERALS A LES BASES DEL PLA I ALS SEUS

PRINCIPIS GENERALS

1. Es considera que caldria establir els criteris de qualitat amb indicadors

objectius. Al document manca la referència que l’educació és un dret, a

més d’un servei bàsic a l’abast dels ciutadans. També pensam que és

més correcte parlar d’adequació de l’oferta a les necessitats de la

població que no pas a la demanda.

2. Manifestam la necessitat d’ajustar les ràtios que es prenen com a

referència, a les que estableix la normativa vigent. Igualment es

recomana reduir progressivament aquestes ràtios i en aquest sentit es

proposen:

EI (segon cicle): 15 a 18

EP (6-12 anys): 20

ESO (12-16 any): 20

Batxillerats (16-18 anys): 25

Cicles formatius: 20

Iniciació Professional: 15

3. Consideram que s’hauria d’haver incorporat la planificació de l’etapa 0-3

anys a la Proposta de Planificació Escolar i a cadascun dels mapes

específics de cada territori, especialment després de l’aprovació de

l’anomenat Pla 0-3 anys. En aquest sentit “la voluntat del Govern de les

Illes Balears d’avançar progressivament en l’ordenació i l’increment de

l’escolarització de l’alumnat del primer cicle de l’EI” s’ha de traduir en

una política que posi els recursos econòmics i humans adients per fer-ho

factible, on la xarxa pública sigui la prioritària i es compensin les

desigualtats territorials ara existents.
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4. Reclamam per a tots els centres públics unes plantilles de personal no

docent adequades. Així mateix demanam la no privatització dels serveis

de neteja i manteniment dels centres.

CONSIDERACIÓ FINAL

Aquesta Informe ha estat aprovat pel plenari del Consell Escolar de les Illes

Balears a la sessió de 14 de febrer de 2003 per 16 vots a favor, 4 en contra i 1

abstenció, corresponents a la totalitat dels membres del Consell Escolar

presents en el moment de la votació.

Igualment, s’ha acordat trametre l’Informe al conseller d’Educació i Cultura en

compliment del que estableix l’article 46 del Reglament d’organització i

funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

EL SECRETARI, EL PRESIDENT,

Macià Garcias Salvà Bernat Sureda Garcia

Palma, 11 d’abril de 2003


