CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME 8/2018 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
1. FETS
La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes
Balears, l’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
i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu per tràmit ordinari en data 12/09/2018.
El dia 12/09/2018 la secretària del CEIB va remetre el projecte d’ordre als consellers i a
les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud d’aportacions fins al dia 26
de setembre de 2018, d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del CEIB.
A la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de 24/09/2018 es va acordar que la
comissió específica que havia d’estudiar el projecte de decret fos la d’Ordenació i
Innovació del Sistema Educatiu. També es va acordar nomenar ponent la vicepresidenta
Sra. Joana Maria Mas Cuenca.
Dins el període establert per presentar aportacions, en va presentar el sindicat STEI-i.
A la reunió de la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu
de dia 11 d’octubre de 2018 es varen debatre les aportacions i després la ponent va
recollir les aportacions consensuades per la majoria dels membres de la Comissió per a
la realització de l’informe a fi de poder elevar-lo a la Comissió Permanent.
A la reunió de la Comissió Permanent duta a terme dia 24 d’octubre de 2018, el ponent
va exposar el contingut de l’Informe i després del debat pertinent, es va aprovar per
unanimitat i es va elevar al Ple del CEIB.

Dins el període establert per a la presentació d’esmenes no se’n varen presentar.

2. INFORME:
El contingut de l’esborrany d’ordre està distribuït del mode següent:
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Article 1. Objecte i finalitat
Article 2. Destinataris
Article 3. Vies de col·laboració
Article 4. Presentació de sol·licituds i documentació
Article 5. Selecció
Article 6. Nomenament
Article 7. Pròrroga
Article 8. Causes de cessament
Article 9. Suport i limitacions del nomenament
Disposició final primera. Desenvolupament i aplicació
Disposició final segona. Entrada en vigor

L’esborrany d’ordre es fonamenta en les següent normativa:
- L’article 27 de la Constitució Espanyola que afecta als principis bàsics de convivència
en una societat democràtica.
- La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica
8/2013, de 9 desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
- El Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 ja estableix que
els processos formatius dels professionals de l’educació han d’estar vinculats
estretament amb els centres educatius com a unitat bàsica de canvi, responent a
l’evidència que els docents són els professionals immersos en una organització que
desenvolupa els propis processos d’aprenentatge.
- La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa,
estableix en el seu preàmbul II, que la transformació de l’educació no depèn només del
sistema educatiu. És tota la societat la que ha d’assumir un paper actiu. Sense la
implicació de la societat civil no hi haurà transformació educativa.
- El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del
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professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el seu articulat estableix la possibilitat de col·laboració dels centres docents i
del seu professorat per al desenvolupament d’aspectes relacionats amb la formació del
professorat.
3.CONSIDERACIONS GENERALS
La Comissió específica proposa la següent consideració general:
Tot i estar a favor d’aquesta regularització de la figura del docent mentor, s’hauria de
simplificar al màxim la burocràcia acreditativa per poder participar-hi, a fi i efecte que
no fos un entrebanc per a la incentivació de la participació del personal docent jubilat.
CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES:
A l’articulat
La Comissió específica proposa les següents consideracions específiques:
-

A l’article 2.1.b substituir el període mínim de 25anys per “20 anys”.

-

A l’article. 3.3.b afegir al final “d’acord en l’establert en l’article 6.4”

-

A l’article. 6.5 afegir al final “que seran a càrrec de la Conselleria d’Educació i
Universitat”.

5. CONSIDERACIÓ FINAL
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària dia 14 de novembre de
2018 aprovà aquest Informe 08/2018 per assentiment.
Palma, 15 de novembre de 2018

La secretària

El president

Margalida Salom Torrens

Pere Carrió Villalonga
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