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Ple ordinari 29 de febrer del 2008
Dia 29 de febrer es reuní amb
caràcter ordinari el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears,
novament a la sala d’actes de
l’IES Juníper Serra, de Palma. El
president, sr. Pere Carrió,
acompanyat per la vicepresidenta i el secretari, obrí la sessió a les 10:30 hores, amb un
ordre del dia que contemplava,
entre d’altres punts, la presentació de quatre informes a la
consideració dels consellers i
conselleres.

tra i 5 en blanc. També fou
aprovat, per 24 vots a favor,
cap en contra i 2 en blanc, el
nomenament de membre de la
Comissió Permanent pel grup
“H” del Sr. Ferran Tarongí, com
a suplent del Sr. Joan Melià.

El president donà pas al següent
punt de l’ordre del dia, relatiu a
l’Informe 1/2008 sobre el
projecte de Decret pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de
l’educació
infantil,
de
L’acta de la sessió anterior fou l’educació primària, i de
aprovada per unanimitat i, tot l’educació secundària obligaseguit, el president entregà les tòria a les Illes Balears. El
credencials als nous consellers, ponent, Sr. Fernandez, féu alels srs. Ferran Tarongí i Manel gunes consideracions al respecPerelló. El següent punt de te, passant a continuació a
l’exposició, debat i
votació de les cinc
esmenes defensades pel Sr. Perelló
en substitució de
la Sra. Moreno
que era qui les
havia
presentat.
Les cinc esmenes
foren desestimades i l’informe fou
Consellers i conselleres del CEIB
aprovat per 29
vots a favor, 5 en
l’ordre del dia va ser posar a contra i 5 en blanc.
votació la proposta de membres A continuació es passà a
per a la Comissió d’Experts de l’Informe 2/2008 sobre el
l’Institut per a la Convivència i projecte de Decret pel qual
l’Èxit Escolar, que estaria for- s’estableix el currículum de
mada pel sr. Pere Carrió l’educació primària a les
(president del CEIB; la sra. Elvi- Illes Balears. La ponent, sra.
ra Badia seria la seva suplent), Sánchez, destacà que l’informe
el
sr.
Edelmiro
Fernández ha sorgit fruit d’un procés de
(representant del professorat; consens i, a continuació s’inicià
la sra. Aina Boyero de suplent) i el procés d’exposició, debat i
el
sr.
Fernando
Martín posterior votació de les dues
(representant dels pares i ma- esmenes presentades per la
res; el sr. Jaume Ribas de su- Sra. Moreno, les quals foren
plent); la proposta fou aprovada desestimades. L’informe fou
amb 29 vots a favor, 1 en con- aprovat per 29 vots a favor, 6

en contra i 4 en blanc.
L’Informe 3/2008 sobre el
projecte de Decret pel qual
s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears fou
presentat per la ponent sra. Badia, fent notar que les dues esmenes
presentades
a
l’esborrany
eren
coincidents
amb les que ja s’havien tractat
en relació a l’informe 2/2008.
Tot i això, a petició del sr. Perelló, les esmenes es posaren a
votació essent desestimades.
L’informe fou aprovat per majoria amb 29 vots a favor, 6 en
contra i 4 en blanc.
L’Informe 4/2008 sobre el
projecte de Decret pel qual
s’estableix
el
règim
d’admissió
d’alumnat
als
centres sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
fou el següent punt de l’ordre
del dia, presentat per la ponent,
Sra. Boyero. Es van fer algunes
consideracions, relatives al contingut del text, de caràcter tècnic, que foren aprovades per
assentiment.
L’informe
fou
aprovat per 36 vots a favor, 6
en contra i 6 en blanc.
A continuació el president va fer
referència a la Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de
l’Estat que es realitzarà el mes
de maig a Bilbao i que tractarà
sobre “Competències educatives
bàsiques”. Així mateix, informà
sobre els propers projectes de
decret que es tramitaran perquè
siguin informats pel Consell Escolar, i a les 13:28 hores el president donà per conclosa la sessió plenària.
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COMISSIÓ PERMANENT ORDINÀRIA 7 DE MARÇ DE 2008
A la comissió s’hi afegí el conseller
Miquel F. Oliver com a ponent de
l’Informe 5/2008 relatiu al projecte de decret pel qual s’estableix el
currículum de l’educació infantil a
les Illes Balears.
Els punts més destacats de la mateixa foren els següents:
- Exposició de la ponència, presentada pel Sr. Oliver, relativa a l’Informe
5/2008 i posterior anàlisi i discussió
de les aportacions. Finalment
s’aprovà per assentiment l’informe,
amb les modificacions consensuades,
així com la seva elevació al Ple.
- Presentació i aprovació del guió i el
format de la Memòria anual del
CEIB corresponent a l’any 2007, al
qual la comissió hi afegí algunes
petites modificacions. A nivell formal, s’ha de destacar que la memòria
estarà dividida en dos documents, un
imprès amb el resum de les activitats
realitzades pel Consell Escolar i un
CD que contindrà totes les actes de

les reunions, els informes elaborats,
etc. S’acordà que la Memòria sigui
presentada públicament a cadascuna
de les quatre illes.
- Revisió i aprovació de les esmenes
presentades al document relacionat
amb la XVIII Trobada de Consells
Escolars Autonòmics i de l’Estat. Els
Srs. Fernández i Caldentey expressaren el seu desacord amb algunes
parts del document relatives al professorat. El president recordà que es
volia arribar a un document de consens i que, per aquest motiu, el 14
d’abril hi hauria una nova reunió de
presidents de consells escolars autonòmics i de l’estat amb la intenció
d’elaborar un esborrany final.
S’acordà, per assentiment, acceptar
les esmenes presentades i que els
consellers i conselleres que assisteixin a la Trobada hauran de reunir-se,
prèviament, per defensar les postures
consensuades al Consell Escolar de
les Illes Balears.
- Places que el CEIB té assignades a

la Trobada que es farà a Bilbao el
proper mes de maig. Es va decidir
que fossin ocupades pel president, la
vicepresidenta, el secretari i els Srs.
“La memòria del CEIB de l’any
2007 estarà dividida en dos
documents, un imprès amb el resum
de les activitats realitzades pel
Consell Escolar i un CD que
contindrà totes les actes de les
reunions i els informes elaborats”

Fernández, Alzina i Oliver, quedant,
pendent de confirmació, un representant del sector de pares i mares.
- En el torn obert de paraules la Sra.
Esteva demanà si el CEIB tenia alguna informació del projecte normatiu
sobre la gratuïtat dels llibres de text,
a la qual cosa el president digué que
tenia constància que la Conselleria
estava treballant sobre la normativa
relacionada amb aquest tema.

COMISSIÓ PERMANENT EXTRAORDINÀRIA 14 DE MARÇ DE 2008
A la reunió de la Comissió Permanent del passat 14 de març es nomenà a la Comissió específica
d’ordenació i innovació del sistema
educatiu l’encarregada per elaborar
l’Informe 6/2008 sobre el projecte
de Decret pel qual s’estableix
l’estructura i el currículum del
batxillerat a les Illes Balears i a la
Sra. Elvira Badia Corbella com a
ponent. El termini per realitzar aportacions al projecte de decret finalitzarà el dimecres 2 d’abril i la primera reunió de la Comissió específica
es convocarà pel dijous 10 d’abril.
A l’apartat d’informacions generals,
el president del Consell Escolar informà de la proposta de dur a terme
un acte de reconeixement al

Sr. Joan F. Romero Valenzuela,
expresident del CEIB, al qual li ha
estat concedit l’ingrés a l’ordre civil
d’Alfonso X el Sabio, a la categoria
d’ “Encomenda”. Aquest acte es
faria al final del proper Ple de dia 4
d’abril, amb la presència de la presidenta del Consell Escolar de l’Estat,
Sra. Carmen Maestro Martín. També s’acordà que en un futur serà del
tot oportú organitzar un acte de reconeixement, a nivell de CEIB, dels
dos expresidents que han ostentat
el càrrec fins l’actualitat.
En aquesta reunió, s’informà que
s’ha rebut, per part de la Conselleria
d’Educació i Cultura, una còpia de la
interlocutòria de 22 de novembre de
2007 recaiguda al recurs de cassa-

ció interposat per la Federación Española de Religiosos de EnseñanzaTitulares de Centros Católicos en
relació a la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears de 7 de novembre de 2006. El
Tribunal Suprem ha acordat declarar
la no admissió a tràmit del recurs de
cassació interposat per la federació
abans esmentada i declara “firme” la
sentència del TSJIB.
Finalment, es comentà que des del
Servei d’Ordenació de la Conselleria
ens han informat que la propera setmana remetran un informe valoratiu
respecte dels informes que ha tramès el CEIB en relació als currículums de primària i d’ESO.

Sant Antoni de Portmany va constituir el seu Consell Escolar Municipal.
El passat dia 10 de març es constituí el consell municipal de Sant Antoni, en el qual participen representants dels pares, del professorat, de l’alumnat, personal laboral, el consistori i les formacions sindicals.
Integrat per un total de 17 membres, el batle cedí la presidència a Cati Costa, professora i exdelegada de
la Conselleria d’Educació i Cultura, i la regidora homònima Maria Antònia Tur en serà la vicepresidenta
A la reunió de constitució, on el batle de Sant Antoni, José Sala, es va comprometre a collaborar sempre
que sigui necessari, no es va tractar cap tema en concret, però s’anuncià als membres del consell escolar
que la propera reunió serà dins el mes d’abril i en el seu decurs s’intentarà donar una visió de la situació
de l’ensenyament en el municipi.
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INFORMES EN PROCÉS DE TRAMITACIÓ
Han arribat a la secretaria del Consell Escolar la petició, per via ordinària, de la consellera
d’Educació i Cultura perquè s‘emeti informe sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el
currículum de Batxillerat a les Illes Balears.
Ha estat tramès als consellers i conselleres, el 18 de març, i s’obrí un termini de presentació
d’aportacions que finalitzà el dimecres 2 d’abril, a les 10 hores. A la reunió de la Comissió Permanent de 14 de març es va designar per elaborar l’informe la Comissió Específica d’Ordenació
i Innovació del Sistema Educatiu i la Sra. Elvira Badia, com a ponent.
L’informe 5/2008 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears es va obrir, el 10 de març, el període de presentació d’esmenes a
l’informe que finalitzarà l’1 d’abril, a les 10 hores.

ESMENES PRESENTADES AL DOCUMENT 3 DE LA XVIII TROBADA DE
CONSELLS ESCOLARS AUTONÒMICS I DE L’ESTAT
Dins del període de presentació d’esmenes al document 3 “Valoracions i propostes” de la Trobada sobre “Competències educatives bàsiques” arribaren les següents:
- Quatre de la UIB.
- Set de l’STEI-i.
Totes elles foren revisades a la reunió de la CP que es dugué a terme el 7 de març i s’acordà que
serien remeses al Consell Escolar d’Euskadi, organitzador de la Trobada.
Les esmenes va dirigides, per una part, a l’apartat de “Professorat” i més concretament al subapartats referits a la “Formació continua” i a l’”Avaluació de la pràctica i la carrera docent” i, per
altra banda, als subapartats “Autonomia”, “Participació” i “Organització interna” que formen
part de l’apartat de “Els centres escolars”.
En posterioritat a la reunió dels participants a la Trobada, que es realitzarà durant la segona
quinzena d’abril, seran remeses a tots els membre del CEIB aquestes esmenes per a la vostra informació.

REUNIÓ DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESTAT
El passat 4 de març, es reuní a Madrid, per primera vegada, la junta de participació del Consell Escolar de l’Estat, reunió a la qual assistí el president del CEIB, Pere
Carrió, com a membre de l’esmentat grup.
Seguint l’ordre del dia prevista, a la reunió es decidí sobre la contribució al Projecte d’Informe anual sobre l’estat i situació del sistema educatiu, d’acord amb el que
estableix l’article 22.b) del RD 694/2007, d’1 de juny, pel qual es regula el Consell
Escolar de l’Estat, la decisió fou que aquesta contribució estaria estretament lligada i se’n derivaria de les jornades que anualment celebren els Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat i que les properes jornades a celebrar a Bilbao, al voltant
de “les competències bàsiques” ja compliria, també, aquesta tasca.
Per altre part s’obrí un termini d’aportacions a l’esborrany d’Ordre per la qual
s’aprova el reglament de funcionament del Consell Escolar de l’Estat, en l’apartat
de la junta de participació.
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RESUM DE LEGISLACIÓ DEL MES DE FEBRER
CAIB
- Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut per
a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears.(BOIB
31.01.08 num.15)
- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 14 de gener de 2008, de cessament i nomenament de nous membres,
titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
(BOIB 31.01.08 num 15)
- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 24 de gener de 2008, de cessament i nomenament de nous membres,
titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
(BOIB 02.02.08 num 16)
- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 5 de febrer de
2008, de cessament i nomenament de vocals, titulars i suplents,
del Consell Escolar de les Illes Balears.(BOIB 19.02.08 num 24)
- Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2008, per a la
modificació del lloc de treball de comissionat de l'Observatori
per a la Convivència Escolar en els Centres Educatius de les
Illes Balears (BOIB 05.02.08 num 17)
- Resolució del director general de Personal Docent, de dia 31
de gener de 2008 per la que s'estableixen els criteris específics
per a la modificació de les plantilles orgàniques dels centres
docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2008-2009 (BOIB 14.02.08 num 21)
- Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de treball vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació especial, d'educació
d'adults, dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca (BOIB 21.02.08 num
26)
- Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació de
llocs de treball vacants del cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (BOIB 21.02.08 num 26)
- Resolució de la consellera d'Educació i Cultura per la qual
s'estableix el procés d'avaluació de la tasca desenvolupada
pels directors de centres docents públics que finalitzen el seu
mandat el 30 de juny de 2008, i el procediment que s'ha de seguir per optar a la continuació en el càrrec per un nou període
(BOIB 23.02.08 num 27)
- Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2008 de concessió excepcional d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text
per a l'alumnat de primer cicle d'educació primària matriculat a
centres educatius sostinguts amb fons públics durant el curs
2007-2008 i se'n fixa el programa pressupostari i la tramitació
(BOIB 01.03.08 num 30)
ESTAT ESPANYOL I ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES.
Convenis de colaboració
- Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Dirección General de
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas literarias, Escuelas viajeras e Inmersión lingüística,
durante el año 2007. (BOE 30.01.08 num 26)
- Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección General de Coope-

ración Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el
Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación. (BOE 05.02.08 num 31)
Admissió d’alumnes
- Educación. Resolución de 08-01-2008, dirección general de
planificación de recursos educativos por la que se publica la
convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2008/2009
en centros docentes públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas de E Infantil, E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato, y se especifican los plazos para determinados procedimientos establecidos en la orden de 22-01-2007, Consejeria de
Educación y Ciencia, de desarrollo del proceso de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados que imparten enseñanzas de E. Infantil, E. Primaria, E.S.O, y Batchillerato en Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 11 DE 15-01-2008.)
- RESOLUCION 13/2008, de 29 de enero, del Director General
de Inspección y Servicios, por la que se aprueban las bases que
van a regular el procedimiento de admisión de alumnado en los
centros de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos
públicos, para cursar enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra, para el curso
2008/2009. (BON 25.02.08 num 25)
- RESOLUCION 16/2008, de 1 de febrero, del Director General
de Inspección y Servicios, por la que se aprueban las bases que
van a regular el procedimiento de admisión de alumnado en los
centros de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos
públicos, para cursar enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y
de Grado Superior en la Comunidad Foral de Navarra, para el
curso 2008/2009. (BON 25.02.08 num 25)
- RESOLUCION 48/2008, de 15 de febrero, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se regula el
procedimiento de admisión de niños y niñas para el curso
2008/2009 en centros de primer ciclo de Educación infantil de
titularidad municipal, financiados mediante Convenios de Colaboración entre el Departamento de Educación y las Entidades
Locales. (BON 07.03.08 num 31)
- Orden de 19 de febrero de 2008, por la que se modifica la de
24 de febrero de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y
privados concertados, a excepción de los universitarios. (BOJA
29.03.2008, num 42)
- Orden de 4 de febrero de 2008 por la que se regula el proceso
de admisión del alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros sostenidos con
fondos públicos para el curso escolar 2008-2009. (DOE 19.02.08,
núm 34)
- Orden de 19 de febrero de 2008 por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes para la admisión del alumnado
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en las
enseñanzas de bachillerato, para el curso académico 2008-2009
(DOG 28.02.08, núm42)
- Orden de 19 de febrero de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regula el procedimiento de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos
con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Programas de transición para la
vida adulta en la Región de Murcia. (BORM 23.02.08, núm 46)
Continguts educatius del primer cicle d’Educació Infantil
- DECRETO 12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan
los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y se establecen los
requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. (DOCYL 20.02.08, núm 35)
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PUBLICACIONS REBUDES (febrer / març
LLIBRES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Sistema Educativo en Andalucía (2002-2007). Retos y Objetivos
VIII jornadas del Consejo Escolar de Andalucía. LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA
Ley Orgánica de Educación (LOE). Enseñanzas mínimas. Batxillerato
Anàlisis del programa de gestión solidaria y equitativa de libros de texto y material di
dáctico del gobierno vasco.
La convivencia escolar en Castilla-La Mancha. Situación y propuestas de actuación.
La cocina encuentada. Las cuatro estaciones
Exposición virtual:Dalí-Arte-Dalí-Ciencia-Dalí-Sueño-Dalí-Realidad-Dalí
Técnicas de aprendizaje colaborativo
Desigualdades socioeconómicas en el sistema educativo espanyol
Educar en sociedades pluriculturales. Quadernos de pedagogía. (biblioteca básica para
el profesorado)
L’autonomie scolaire en Europe (Centro de investigación y documentación educativa)
La evaluación de la competencia léxica: Tests de vocabulario. Su fiabilidad y validez
Premios Nacionales de Innovación Educativa 2006
Los deberes de las memoria en la educación

REVISTES.
•
•
•
•
•
•
•

Cuadernos de Pedagogía (febrer 2008). Inteligencias múltiples
Cuadernos de Pedagogía (març 2008). Agua y sostenibilidad
Periódico Profesional de Educación (Escuela): 31 de gener de 2008 - 7 de febrer de 2008 - 14
de febrer de 2008 - 21 de febrer de 2008-28 de febrer de 2008-6 de març de 2008
Publicació Rosa Sensat (gener 2008)Noves perspectives en educació física
Publicació Rosa Sensat (febrer 2008)Situar-se en l’actualitat
Andalucía educativa (diciembre 2007)
Idea Escolar CE de Navarra. Núm 28

AUDIOVISUALS.
•

Peluso y los aros de colores (CD)

•

LINATAKAMAN (DVD)

•

(CD) Fondo Documental. Catálogos biblioteca y hemeroteca.

Consell Escolar de les Illes Balears
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