
 

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS 

 

 

 
INFORME sobre l’avantprojecte d’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, per la qual es regula la 
implantació del Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a 
l’alumnat d’educació secundària en els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears,, 
aprovat al  Ple de 03/04/2009.  
 

1 

INFORME 1/2009 SOBRE L’AVANTPROJECTE D’ORDRE DE LA 
CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA, PER LA QUAL ES 
REGULA LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ  I 
LA CREACIÓ D’UN FONS DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 
DIDÀCTIC PER A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA EN ELS CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB  
FONS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS. 
 
 
1. FETS 
 
 
La Conselleria d’Educació i Cultura va presentar al Consell Escolar de les Illes 
Balears, l’avantprojecte d’ordre XXXX, per la qual es regula la implantació del 
Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic 
per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria en els centres educatius sostinguts 
amb fons públics de les Illes Balears, en compliment de l’article 6 del decret legislatiu 
112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells 
escolars de les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu per tràmit ordinari 
en data 30/01/2009. 
 
El 02/02/2009, la secretaria del CEIB va remetre l’avantprojecte d’ordre als 
consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi i en sol·licitud 
d’aportacions fins al dia 18/02/2009 d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del 
CEIB. 
 
En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 13/02/2009 es va acordar 
que la comissió que ha d’estudiar l’avantprojecte d’ordre fos la Comissió específica 
de finançament de l’ensenyament i recursos humans. També es va acordar nomenar 
ponent al conseller Amador Alzina Sans.  
 
A la mateixa reunió es va acordar la data de la reunió de la Comissió específica de 
finançament de l’ensenyament i recursos humans, per dia 06/03/2009. 
 
Dins el període establert varen presentar aportacions al projecte d’Ordre les 
organitzacions i els consellers i conselleres següents: COAPA-Balears, Cooperatives 
d’Ensenyament, Sr. Manel Perelló (Representat de la Conselleria d’Educació i 
Cultura) i STEI-i. 
 
El dia 6 de març de 2009 va tenir lloc la reunió de la Comissió específica de 
finançament de l’ensenyament i recursos humans, en la qual varen ser esmentades i 
debatudes àmpliament totes les aportacions fetes a l’avantprojecte d’ordre. El ponent 
acceptà i prengué nota de totes les matisacions i modificacions consensuades per la 
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majoria dels membres de la Comissió. Finalment, s’acordà elevar l’informe a la 
Comissió Permanent amb la incorporació de totes les matisacions i modificacions 
acordades. 
 
A la reunió de la Comissió Permanent celebrada dia 12 de març de 2009 després de 
debatre la proposta i acceptats pel ponent les recomanacions que es van fer 
s’aprovà i elevà al Ple del Consell Escolar. 
 
En data 16 de març la secretaria del CEIB, d’acord amb l’article 43 del Reglament 
del CEIB, va remetre l’informe als consellers i a les conselleres per al seu 
coneixement i estudi i s’obrí un termini de presentació d’esmenes que finalitzava el 
31 de març. 
 
Dins d’aquest termini es varen presentar esmenes per part de Cooperatives de 
Treball, sectorial de l’ensenyament. 
 
A la reunió del Ple extraordinari celebrat dia 03 d’abril de 2009, el ponent va exposar 
el contingut de l’informe. Finalment s’aprovà l’informe i es considera com a definitiu 
el següent 
 

INFORME 
 
2. ANTECEDENTS 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,  d’educació (LOE), estableix a l’article 3 que 
l’ensenyament bàsic el constitueixen l’educació primària i l’educació secundària 
obligatòria, i a l’article 4 estableix que l’ensenyament bàsic ha de ser obligatori i 
gratuït. Així mateix, a l’article 88.2 es declara que l’Administració educativa ha de 
dotar els centres docents dels recursos necessaris per fer possible la gratuïtat dels 
ensenyaments de caràcter  bàsic.  
 
 
3. CONTINGUT DE L’AVANTPROJECTE D’ORDRE  
 

l’avantprojecte d’ordre, per la qual es regula la implantació del Programa de 
Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’alumnat 
d’educació secundària en els centres educatius sostinguts amb fons públics de les 
Illes Balears consta d’un preàmbul, tretze articles, una disposició addicional, dues 
disposicions finals i un informe econòmic del Programa. 
 
El contingut del projecte ve distribuït del mode següent: 
 
Preàmbul 
Article 1: Objecte. 
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Article 2: Llibres de text reutilitzables i fons de llibres de text i material didàctic. 
Article 3: Composició i finançament del fons del llibres de text. 
Article 4: Implantació del Programa de Reutilització i de la creació d’un fons de 
llibres de text i material didàctic. 
Article 5: Participació dels centres docents de titularitat de la Conselleria 
d’Educació i Cultura. 
Article 6: Adhesió dels centres docents concertats. 
Article 7: Adhesió de l’alumnat. 
Article 8: Aportació econòmica de l’alumnat. 
Article 9: Normes d’ús dels llibres de text del fons. 
Article 10: Comissió de seguiment del Programa. 
Article 11: Elaboració de la memòria. 
Article 12: el coordinador del Programa. 
Article 13: Gestió econòmica. 
Disposició addicional .  
Disposició final primera.  
Disposició final segona.  
 
 
4. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS GENERALS 
 

A. El CEIB vol fer una reflexió sobre el valor educatiu dels llibres de text i les 
seves limitacions. Sense negar aquest valor i que poden facilitar la tasca del 
professorat, poden representar un obstacle per un aprenentatge crític i actiu a 
l’establir itineraris curriculars predeterminats, difícils d’adaptar a  la diversitat 
de l’alumnat. Per altra banda tendeixen generalment a presentar el saber 
fragmentat per àrees quan l’enfocament orientat a l’adquisició de 
competències hauria de ser interdisciplinari i global. 

B. El CEIB demana a la Conselleria d’Educació i Cultura que incentivi l’adhesió 
al Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material 
didàctic per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria a tots els centres 
educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears 

C. El CEIB demana a la Conselleria d’Educació i Cultura que doni la formació i 
l’assistència tècnica necessària als centres sostinguts amb fons públics 
perquè puguin utilitzar les aplicacions informàtiques per a l’aplicació del 
Programa amb total normalitat. 
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5. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE L’ARTICULAT 
 
Article 2.1. 
 
Substituir “... material didàctic que desenvolupen els continguts...” per “...material 
didàctic que ajudin a desenvolupar els continguts.. .” 
 

Redactat: 
 

“S’entén per llibre de text reutilitzable tots els llibres i el material didàctic que 
ajudin a desenvolupar  els continguts establerts en els currículums vigents, 
amb la finalitat que l’alumnat l’utilitzi regularment.” 

 
Article 3.1. 
 
Recomanació. 
 

a. El CEIB considera que els llibres han de ser de titularitat dels centres i no 
de la Conselleria d’Educació. 

 
Article 4.3. 
 

Afegir el següent text. “Anualment, els equips directius dels centres promo uran 
les actuacions pertinents per informar i difondre e l programa a la comunitat 
educativa”. 

 

 Redactat: 

“3. El mínim de participació de l’alumnat per dur a terme el Programa en un 
centre és del 10 % del total de l’alumnat que tingui dret a participar-hi. 
Anualment, els equips directius dels centres promou ran les actuacions 
pertinents per informar i difondre el programa a la  comunitat educativa”  
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Article 5.4. 

 
Substituir “Els centres docents disposen” per “La Conselleria d’Educació i Cultura 
posarà a disposició dels centres ” 
 
 Redactat: 
 

“4. La Conselleria d’Educació i Cultura posarà a disposici ó dels centres  
les aplicacions informàtiques de gestió acadèmica dels centres educatius de 
les Illes Balears (Gestiweb) i de gestió econòmica de centres educatius de les 
Illes Balears (Ecoib) per poder aplicar el programa.” 

 
Article 6.3. 
 
Afegir al final del punt tres el següent text: “i la formació i assistència tècnica 
necessària, per part de la Conselleria d’Educació i  Cultura per poder 
desenvolupar amb total normalitat dites aplicacions  informàtiques”.  
 
 Redactat: 
 
 “3. Els centres docents concertats podran disposar de les aplicacions 
informàtiques de gestió acadèmica dels centres educatius de les Illes balears 
(Gestib) i de gestió econòmica de centres educatius de les Illes Balears (Ecoib) per 
poder aplicar el programa i la formació i assistència tècnica necessària, per  part 
de la Conselleria d’Educació i Cultura per poder de senvolupar amb total 
normalitat dites aplicacions informàtiques”  
 
 
Article 7.4. 
 
Afegir “totalment o parcialment” , entre “recuperarà” i “dipòsit inicial”. 
 
 Redactat: 
 

“L’alumnat en acabar l’etapa de l’educació secundària obligatòria o quan es 
doni de baixa en el centre recuperarà totalment o parcialment  el dipòsit 
inicial, sempre que retorni els llibres al fons segons les condicions establertes 
en l’apartat 2 d’aquest article.” 

 
Article 9.2. 
 
Eliminar l’apartat 2. 
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Article 9.6. 
 
Modificar, a la primera frase, “el nombre” per “el número ” 
 
 Redactat: 
 

“Els llibres han de dur el segell del centre i una etiqueta amb el número  
identificatiu”. 

 
Article 10.1.  
 
Afegir un punt i) a l’apartat “La comissió estarà formada per”, amb el següent 
redactat, “i) als centres concertats, un representant de la ti tularitat” . 
 
 Redactat: 
 
 “i) als centres concertats, un representant de la ti tularitat”  
 
Article 10.1. 
 
Afegir un apartat, entre f) i g) a Funcions de la comissió. 
 
 Redactat: 
 

“ g) Establir les normes per les quals els pares o re presentants legals 
dels alumnes han de pagar el cost dels llibres o ma terial didàctic que, 
per pèrdua o deteriorament, no es retorni o no es p ugui incorporar al 
fons ” 
 

Conseqüentment els apartats g) i h) passen a ser h) i i)  
 
Article 12.2. 
 
Substituir “podrà tenir” per “tindrà ” 
 
 Redactat: 
 

“El coordinador tindrà , com a màxim, tres hores per setmana de reducció 
d’hores lectives per a l’exercici de les seves funcions, segons el que disposi la 
Conselleria d’Educació i Cultura. Els centres, en virtud de la seva autonomia, 
podran distribuir aquestes hores tenint en compte que els mesos de més 
activitats seran els de juny i setembre.” 



 

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS 

 

 

 
INFORME sobre l’avantprojecte d’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, per la qual es regula la 
implantació del Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a 
l’alumnat d’educació secundària en els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears,, 
aprovat al  Ple de 03/04/2009.  
 

7 

6. CONSIDERACIÓ  I PROPOSICIÓ SOBRE LES DISPOSICION S. 
 
Afegir una disposició transitòria amb el següent redactat: 
 
 Redactat: 
 
 “Disposició transitòria: 
 

1. Els centres que ja disposen d’un fons de llibres  de reutilització 
adaptaran el seu programa al que disposa la present  ordre. 

2. Aquests centres podran implantar el curs 2009-10  el Programa de 
reutilització regulat per la present ordre en tots els cursos de la 
secundària obligatòria, per la qual cosa no els ser à d’aplicació 
l’article 4.4. 

3. Aquests centres fixaran l’aportació econòmica en  concepte de dipòsit 
que estableix l’article 5.2.b el mateix curs de la implantació.” 

 
 
 
7. CONSIDERACIÓ FINAL  
 
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el 3 d’abril de 2009, 
aprova, per majoria absoluta  dels consellers i conselleres presents en el moment 
de la votació, aquest informe 01/2009. El resultat de la votació va ser de 28 vots a 
favor, 6 vots en contra i 0 vots en blanc , la qual cosa faig constar als efectes del 
que estableix l’article 6 de la Llei de consell escolars de les Illes Balears. 
 
 
 
 
 
Palma, sis d’abril de 2009. 
 
 
 
 
 
 
El SECRETARI,      El PRESIDENT, 
 
 
 
Mateu Tomàs Humbert     Pere Carrió Villalonga 
 


