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7. Miscel·lània 2006

13 de gener de 2006

Ple del Consell Escolar
S’ajorna el Ple previst per aquest dia, al trobar-se interromput legal-

ment el procés d’elaboració de l’Informe 06/2005 a l’espera d’un informe
jurídic de la Conselleria que  va sol·licitar la Comissió Permanent del CEIB
el 16 de novembre, donada la tipologia de les al·legacions presentades.

16 de gener de 2006

Llibre d’Actes 2005
Ha quedat enquadernat el Llibre d’Actes

de les reunions de Ple, Permanent, Comissió i
Subcomissió efectuades durant tot l’any 2005,
que sumen un total de 25 reunions oficials dui-
tes a terme.

Segona quinzena de gener de 2006

Memòria 2003
Es distribueix la Memòria del Consell

Escolar de les Illes Balears, corresponent a



l’any 2003, que en 193 pàgines recull les activitats de l’any, tant del període
de l’administració anterior, com de l’actual del CEIB. 

La memòria de 2003 se remet no només als consellers/eres que con-
formen el Ple del CEIB, sinó també als Consells Escolars Autonòmics i de
l’Estat, Centres educatius de les Illes Balears, Ajuntaments, Biblioteques i
mitjans de comunicació.

23 de gener de 2006

Aportacions al XVI Encontre de Consells Escolars
Acabat el termini d’aportacions al document de treball rebut del

Consell Escolar de Múrcia, cara al XVI Encontre de Consells Escolars
Autonòmics sobre el tema “La evaluación de la calidad en el Sistema
Educativo”, s’han rebut 8 aportacions, totes elles presentades per l’STEI-i.

gener de 2006

Butlletí Informatiu del Consell
Escolar de la Comunitat de

Madrid
El Consell Escolar de la

Comunitat de Madrid inicia la
publicació d’un Full Informatiu
adreçat a tots els seus consellers i
conselleres com a mitjà per tenir-
los informats mensualment de les
tasques que duu a terme contí-
nuament l’equip de govern uni-
personal, com de les decisions
que pren la Comissió Permanent
que es reuneix amb més freqüèn-
cia que el Ple.

La notícia per nosaltres és
positiva, tota vegada que el Presi-
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dent del Consell Escolar de la Comunitat de Madrid s’havia interessat reite-
radament per quins eren els objectius del Full Informatiu del CEIB, que avui
se troba al número 77 dels realitzats i havia posat en contacte un dels seus
ATD amb la nostra Secretaria, per dur endavant una experiència similar.

27 de gener de 2006

Consell Escolar d’Eivissa – Formentera
El Govern de les Illes Balears ha pres l’acord de nomenar President del

Consell Insular d’Eivissa – Formentera a Jaume Manuel Ribas, actualment
Director del Conservatori d’Eivissa.

En virtut de l’article 9. i) de la Llei de Consells Escolars, el Sr. Manuel
Ribas, passarà a formar part del CEIB.

febrer de 2006

Normativa Bàsica
Si tancàvem l’anterior Memòria 2005,

amb el fet que s’havia publicat el nou
Reglament del Consell Escolar de les Illes
Balears, poques setmanes després s’ha editat i
distribuït també als Ajuntaments de les Illes
Balears, amb l’ànim d’incentivar la creació dels
Consells Escolars Municipals.

La publicació comprèn: la Llei de
Consells Escolars, el Decret que desenvolupa
els consells Escolars Insulars i municipals i el Reglament del CEIB modifi-
cat al llarg de l’any 2005.

16 de febrer de 2006

Seminari del Consell Escolar de l’Estat
El Consell Escolar de l’Estat, que presideix Marta Mata, organitza un

seminari sobre el tema “La evaluación de la calidad en el sistema educativo”
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que se celebra aquest dia, com a preparació de la XVI Trobada de Consells
Escolars Autonòmics i de l’Estat a celebrar a Múrcia el mes de maig.

Hi assisteixen representant el CEIB els Srs. Romero Valenzuela,
Martorell Trobat, Vives Madrigal i Salom Sancho.

20 de febrer de 2006

Ple celebrat a Palma

Ple extraordinari del Consell Escolar de les Illes Balears que se celebra
a l’Escola Superior de Disseny de Palma, al qual s’aprova per 23 vots a favor
i 16 en contra el text de l’Informe 01/2006, del qual ha estat Ponent el Sr.
Oliver Jaume.

Si bé els detalls de la sessió i evolució de les esmenes i informe alter-
natiu, queden reflectits en els capítols IV d’Actes i V d’Informes, direm aquí
que la qüestió ha tingut àmplia repercusió mediàtica.
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Assistents a aquest Ple, celebrat a l’Escola Superior de Disseny de Palma.
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D’esquerra a dreta: Sr. Oliver, Sr. Martorell, Sr. Romero i Sr. Salom.

La premsa de Palma es va fer ressò d’aquest Ple.



13 de març de 2006

Decret de llengües
Les aportacions inicials a la redacció de l’informe 03/2006 sobre el

Decret de Llengües han estat més nombroses que en anteriors ocasions.
Les presenten: COAPA-Balears, STEI-i, UIB, Consell Escolar de

Menorca i els consellers Sr. Mansilla Rodríguez i Sr. Fernández Otero.

març de 2006

Butlletí de la COAPA

El Butlletí Informatiu de COAPA Balears recull una referència simpà-
tica a la iniciativa del CEIB quant a celebrar Plenaris descentralitzats.

23 a 25 de març de 2006

Expodidàctica
En el recinte de Montjuich (Barcelona) es celebra l’Expodidàctica, on

la Conselleria d’Educació i Cultura disposa d’un “stand”, en el qual figuren
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facsímil del Butlletí de la COAPA-Balears.



les publicacions del Consell Escolar
de les Illes Balears

27 de març de 2006

Opció dels substituts a les Comissions Específiques

Per acord de la Comissió Permanent es modifica la composició de les
Comissions Específiques, en el sentit de possibilitar l’assistència dels
Suplents, en cas de no poder-ho fer els titulars, d’acord amb l’esperit i la lle-
tra del Reglament reformat.

31 de març a 1 d’abril de 2006

Jornada sobre Avaluació a Extremadura
Organitzat pel Consell escolar d’Extremadura, se celebra a Mèrida la

I Jornada d’Educació, sobre el tema “L’avaluació de la Qualitat en el Sistema
Educatiu”, com a preparació del XVI Encontre de Consells Escolars que a
finals de curs s’ha de celebrar a Múrcia.

Representant el CEIB hi assisteixen els Srs. Romero Valenzuela,
Martorell Trobat, Vives Madrigal i Salom Sancho.
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Entre els materials exposats apareixen les
Memòries del CEIB.
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abril de 2006

4 Informes en
tramitació

A les portes de les
vacances escolars de
Pasqua, és un mo-
ment d’intensa ac-

tivitat quant a reunions de Permanent i Comissions del CEIB, ja que es troben
en tramitació els informes: 02/ 2006, 03/2006, 04/2006 i 05/2006. Aquesta
dinàmica motiva que abans d’acabar el mes d’abril s’hagi de celebrar un Ple
extraordinari per resoldre alguns d’aquests informes.

El President del Consell Escolar d’Extremadura presenta les Jornades.

Presidents de Consells Escolars Autonòmics ocupen la primera
filera d’assistents.
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5 d’abril de 2006

Nova Llei d’Educació

El Congrés dels Diputats aprova una nova Llei d’Educació, la LOE,
per 181 vots a favor i 133 en contra i l’abstenció de CIU i part del grup
Mixt. 

La LOE modifica l’article 31 de la Llei 9/1985, incorporant la repre-
sentativitat dels Consells Escolars Autonòmics, com venien sol·licitant reite-
radament els Presidents d’aquests, des de fa uns anys.

Al dia següent es produeix el canvi de Ministra d’Educació i Ciència.
Mercedes Cabrera substitueix a Maria Jesús Sansegundo.

26 d’abril de 2006

Ple del Consell a Pollença
Ple extraordinari del CEIB, que es celebra a Pollença en el Centre

Cultural “Guillem Cifre de Colonya”, cedit per l’Ajuntament de Pollença,
que també té la deferència de convidar a un dinar de feina als consellers i
conselleres assistents al Ple.

María Jesús Sansegundo. Mercedes Cabrera.



S’aproven els In-
formes 03/2006 per 36
vots a favor, 0 en con-
tra i 4 en blanc i els
informes 04/2006 i
05/2006 per una una-
nimitat dels 36 conse-
llers assistents.

Es dóna la curiosa
coincidència que pre-
nen possessió del càr-
rec de Consellers del
CEIB dos batles: el de
Formentera, Sr. Torres
Cardona i el de Po-
llença, Sr. Cerdà Rull.

Importantíssim
per a la petita història
del CEIB, és l’esperit
de consens sobre un
tema tan polèmic com
el de l’informe 03/
2006, que s’ha resolt
mitjançant un text do-
cumentat, difícil i rigo-
rós, constructiu i ori-
entador des del punt

de vista didàctic, que dignifica la seriositat amb què s’aborden les qüestions
pedagògiques al Consell Escolar.

En relació a aquest informe, molt diferents han estat les versions difo-
ses pels mitjans de comunicació en les que ni en aquest moment, ni al redac-
tar la memòria s’entra a polemitzar; això sí, a efectes d’informació documen-
talista, veure l’Annex 2 d’aquesta memòria.
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Taula presidencial del Ple celebrat al saló del Centre Cultural
Guillem Cifre de Colonya de Pollença.

Assistents al Ple celebrat a Pollença.



5 i 6 de maig de 2006

Jornades a Galícia
A Santiago de Compostel·la, concre-

tament a l’Escola Galega d’Administració
Pública, se celebren unes Jornades de
“Convivència a les Aules”, organitzades pel
Consello Escolar de Galícia.

Assisteixen a les mateixes, represen-
tant el CEIB els Srs. Romero Valenzuela i
Martorell Trobat, President i Vicepresident
respectivament

9 de maig de 2006

Encontre a Castella i Lleó 
A Salamanca es celebra el “I Encuentro sobre

Convivencia Escolar”, coordinat per la “Fundación
Europea de Sociedad y Educación”, on la temàtica
es planteja mitjançant la tecnica de panells sobre
qüestions com: “La convivencia escolar a debate”,
“La prevención de conductas antisociales en los
centros”, “Conflicto, violencia y acoso escolar:
soluciones actuales”.

En representació del CEIB hi assisteix el
President Sr. Romero Valenzuela

9 de maig de 2006

Calendari Escolar 2006 – 2007 
Es reuneix a la Conselleria d’Educació i Cultura la Comissió sobre

Calendari Escolar, per estudiar el calendari corresponent al curs 2006-2007.
Assisteix a la reunió, representant el CEIB el conseller Sr. Mansilla

Rodríguez.
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11 a 13 de maig de 2006

Congrés Internacional
d’Educació a Palma
A Palma es celebra, orga-

nitzat per la Direcció General
d’Ordenació i Innovació de la
Conselleria d’Educació i Cultura
el “I Congrés Internacional
d’Educació a la Mediterrània”,
on el catedràtic Carlos Alberto
Torres Novoa, de la Universitat

de Los Ángeles pronuncia la conferència inaugural, essent presentat pel
Conseller d’Educació i Cultura Francesc Fiol.

13 de maig de 2006

Jornada sobre Convivència a
Navarra

El Vicepresident Sr. Martorell
Trobat i el secretari Sr. Salom Sancho
assisteixen a la VII Jornada organitza-
da pel Consell Escolar de Navarra i
adreçada als Consells Escolars de
Centre que té lloc a Pamplona sobre el
tema “La convivènvia en els centres
escolars”. Inauguren la Jornada el
Conseller d’Educació Luís Campoy i el
President del Consell Escolar de
Navarra Javier Marcotegui.
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18 de maig de 2006

Reunió de Presidents de
Consells Escolars amb la

Ministra
La nova Ministra

d’Educació Mercedes Ca-
brera acompanyada de la
Presidenta del Consell Es-
colar de l’Estat Marta Mata
reuneix els Presidents dels
Consells Escolars Autonò-
mics i de l’Estat per infor-
mar-los sobre el calendari de desenvolupament de la LOE, indicant que si
els Consells Escolars Autonòmics volen fer aportacions disposen fins al dia
29 de maig, a través del Consell Escolar de l’Estat.

23 de maig de 2006

Proposta del CEIB a la Ministra
La Comissió Permanent aprova emetre una proposta a la convidada

feta per la Ministra sobre aportacions al Decret de calendari de desenvolu-
pament de la LOE, relatiu a la Constitució del Consell Superior
d’Ensenyaments Artístics, en el sentit d’ajornar si és possible la Constitució
del Consell Superior d’Ensenyaments Artístics després de celebrar les XVII
Jornades de Consells Escolars, que precisament tractaran sobre “Ensenya-
ments Artístics”.

23 a 26 de maig de 2006

XVI Encontre de Consells Escolars a Múrcia
Es celebra a Múrcia el XVI Encontre de Consells Escolars Autonòmics

i de l’Estat, entorn al tema “L’avaluació de la Qualitat” en el Sistema educatiu.
El president de la Comunitat Autònoma Ramón Luis Valcàrcel, acom-

panyat del Batle de Múrcia Miguel Ángel Cámara, va presidir l’acte inaugu-
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Entre la Ministra de Cultura i el Secretari d’Estat
Tiana, la Presidenta dels Consells Escolars de l’Estat
Marta Mata.
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Les autoritats autonòmiques inauguren el XVI Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de
l’Estat.

A la cloenda, forma part de la taula de presidència el Sr. Romero Valenzuela, com a futur
organitzador de XVII Encontre que se celebrarà a les Illes Balears.



ral, en el qual intervengué el Grup de Metall del Conservatori Superior de
Música i un grup d’alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic també de
Múrcia.

Entre les activitats lúdiques organitzades es varen visitar les excava-
cions del teatre romà i l’Escola d’Alt rendiment nàutic de Cartagena, així
com un passeig en barca pel llac Menor.

Formaren la representació del CEIB el President Sr. Romero
Valenzuela, Vicepresident Sr. Martorell Trobat, consellers Sra. Prohens
Salom, Caldentey Ramos i secretari Sr. Salom Sancho.

5 de juny de 2006

Reunió de Presidents de Consells Escolars
A instàncies de la Presidenta del Consell Escolar de l’Estat, Marta

Mata, es reuneixen els Presidents dels Consells Escolars Autonòmics a
Saifores (Tarragona) per tractar el “com” integrar-se els Presidents dels
Consells Escolars Autonòmics en el Consell Escolar de l’Estat, a conseqüèn-
cia de l’aprovació de la LOE.

Es dóna la trista circumstància que el dia anterior s’havia posat greu-
ment malalta la Sra. Marta Mata, i si bé té lloc la reunió de circumstàncies
presidida eventualment per la Presidenta del Consell Escolar d’Aragó, no s’a-
rriben a conclusions definitives.

Hi assisteix representant el CEIB, el Sr. Romero Valenzuela, president.

21 de juny de 2006

Preparació del XVII Encontre de Consells Escolars
A València es reuneixen els Presidents dels Consells Escolars

Autonòmics i de l’Estat per iniciar els preparatius del XVII Encontre a cele-
brar a les Illes Balears sobre el tema “Els ensenyaments artístics”.

Copresideixen la reunió els Presidents del Consell Escolar de València
Enrique Luján i del CEIB Joan Francesc Romero.

Se plantegen com a seu del XVIII Encontre l’any 2008, les opcions de
que els organitzin els Consells Escolars d’Extremadura i Euskadi.
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27 de juny de 2006

Òbit de Marta Mata
Mor a Barcelona la Presidenta del Consell Escolar de l’Estat Marta

Mata Garriga.
La il·lustre pedagoga ha estat present a moltes de les reunions que han

tingut els Presidents dels Consells Escolars autonòmics, participant activa-
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Els presidents i personal de secretaria de València i Balears reunits per preparar el XVII
Encontre de Consell Escolars.

Una instantània de la reunió celebrada a la Conselleria d’Educació de València.



ment en els temes debatuts des de la
seva òptica de gran coneixedora de l’e-
ducació, i des del primer moment, fins
a la darrera reunió convocada a
Saifores, es va mostrar defensora deci-
dida a què els Consells Escolars auto-
nòmics tinguessin presència institucio-
nal en el màxim òrgan superior de
consulta en ensenyament no universi-
tari espanyol.

7 de juliol de 2006

Ple del CEIB a Palma
En el saló d’Actes de les

dependències de la FELIB a Palma,
es celebra el darrer Ple del curs escolar 2005-2006. S’aproven per unanimi-
tat els Informes 06/2006 i 07/2006.
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Marta Mata durant el XVI Encontre de
Múrcia (foto Xesc Antich).

D’esquerra a dreta: Sra. Oliver, Sr. Martorell, Sr. Romero i Sr. Salom.



Memòria CEIB 2006

324

juliol  de 2006

Full Informatiu de Canàries
El Consell Escolar de Canàries,

s’incorpora a la iniciativa de publicar un
Full Informatiu sobre les activitats que
va realitzant el Consell Escolar i que
difon mitjançant la seva pàgina WEB.

juliol de 2006

Memòria de 2004
S’edita la Memòria 2004 del CEIB,

la qual es repartirà d’immediat als conse-
llers i conselleres. Recull en 400 pàgines
les activitats de l’any, reunions de Ple (5),

Permanent (16), Comissions específiques (11) i Subcomissions (8), encamina-
des a elaborar un total de 12 Informes, a més de les activitats en que ha parti-
cipat la representació institucional del Consell Escolar de les Illes Balears.

Un aspecte dels assistents a aquest Ple.



Així mateix, s’ha rebut la Memòria del Consell Escolar de Menorca,
que presideix Amador Alzina Sans, un resum de la qual s’inclou en la
Memòria del CEIB.

16 de setembre de 2006

Nova Presidenta del Consell Escolar 
de l’Estat

El BOE publica el nomenament de Carmen
Maestro Martín com a Presidenta del Consell Escolar
de l’Estat, en substitució de la malaurada Marta Mata.
Entre altres càrrecs dins l’administració educativa va
ser Directora General de Centres Escolars en el MEC i
actualment, des del 2004, era Directora de l’Institut
d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu.

21 de setembre de 2006

Presa de possessió de Carmen Maestro
El President del Consell Escolar de les Illes Balears, Sr. Romero

Valenzuela, juntament amb els altres Presidents de Consells Escolars auto-
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nòmics, assisteix a la presa de possessió de la nova Presidenta del Consell
Escolar de l’Estat Carmen Maestro, que té lloc a la seu del Consell Escolar
de l’Estat.

22 de setembre de 2006

Guió de treball: “Els ensenyaments artístics”
La Comissió Permanent aprova un guió

de treball per estudiar durant aquest curs esco-
lar el tema “Els ensenyaments artístics”, que és
l’eix de les XVII Jornades de Consells escolars,
a celebrar el mes d’abril de 2007 a les Illes
Balears.

Per aquest guió, s’han rebut aportacions
de: Castilla y León, Catalunya, Comunitat
Valenciana i Principat d’Astúries.

setembre de 2006

Editada la LOE
Rebem en el Consell Escolar de les Illes Balears l’edició conjunta que

ha editat el Ministeri d’Educació i Ciència, dels textos de lleis LOE i LODE
actualment vigents.

L’edició es complementa amb un fulletó que recull la Memòria
Econòmica que acompanya el desenvolupament de la LOE.
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29 de setembre de 2006

Preparació del XVII
Encontre de Consells

Escolars
Es reuneixen a Palma,

concretament a la mateixa
Conselleria d’Educació i
Cultura, els Presidents dels
Consells Escolars Auto-
nòmics, amb l’objectiu d’anar
concretant qüestions relatives
al XVII Encontre de Consells
Escolars a les Illes Balears.

El Conseller, Hono-
rable Francesc Fiol saluda als Presidents reunits durant la sessió de feina que
coordina i presideix el Sr. Romero Valenzuela (veure apartat X de la
Memòria).
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Els Conseller d’Educació i Cultura Sr. Fiol saluda els presidents dels Consells Escolars
Autonòmics, reunits a Palma.

Presidents de Consells Escolars al Congrés sobre
Convivència.



28 a 30 de setembre de 2006

Congrés a Palma sobre Convivència
Amb motiu de celebrar-se a Palma el Congrés sobre “Convivència i

Escola”, organitzat per l’Observatori per a la Convivència de la Conselleria
d’Educació i Cultura, hi assisteixen alguns Presidents de Consells Escolars
Autonòmics, acompanyats del President i Vicepresident del CEIB Srs.
Romero Valenzuela i Martorell Trobat, respectivament.

octubre de 2006

Actualització de la nostra pàgina WEB
Un any i mesos després d’haver redissenyat la pàgina WEB del

Consell Escolar, s’ha pogut a la fi poder-la actualitzar, amb voluntat de man-
tenir-la viva; esperam que pugui ser setmanalment.

La incorporació a la Secretaria del CEIB de Daniel Ruiz i Marga
López, suposa un increment de recursos  humans que ens pot permetre no

anar tan ofegats de feina.
A la pàgina

<http://ceib.caib.es> s’ha
introduït un apartat es-
pecial dedicat al XVII
Encontre de Consells Es-
colars, que es troba en
català i en castellà, per la
difusió d’aquest tema
específic als Consells Es-
colars de les altres Comu-
nitats Autònomes.
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5 d’octubre de 2006

Representació institucional 
El President del CEIB Sr. Romero Valenzuela, assisteix a la inaugura-

ció del C.P. Son Pizà de Palma.

6 d’octubre de 2006

Ple del CEIB celebrat a Palma

Es celebra Ple del Consell Escolar al saló d’actes de la FELIB a Palma,
on s’aprova per 22 vots a favor, 0 en contra i 8 en blanc el Projecte de Decret
sobre Pla de Convivència.

Miscel·lània

329

D’esquerra a dreta: Sr. Martorell, Sr. Romero, Sr. Vives i Sr. Llabrés.



10 d’octubre de 2006

Representació institucional
El President del CEIB Sr. Romero Valenzuela, assisteix a la inaugura-

ció del Conservatori Municipal de Grau Elemental de Música de Palma.

16 d’octubre de 2006

Representació institucional
A la Residència Universitària de Madrid es presenta el llibre

“Universidad y Economía en Europa”. Presideix l’acte la
Ministra d’Educació i Ciència Mercedes Cabrera, acom-
panyada per uns quants autors del llibre, entre els quals
es trobaven Francisco Toledo, rector de la Universitat
Jaume I i el catedràtic de la Universitat Politècnica
Francesc Michavila.

Representant el CEIB hi assisteix el secretari Sr.
Salom Sancho.
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Asistents al Ple celebrat al saló d’actes de la FELIP el 6 d’octubre de 2006.



17 d’octubre de 2006

Representació institucional
El Vicepresident del CEIB Sr. Martorell Trobat assisteix a l’acte de

presentació de CREADE (Centro de Recursos per a l’Atenció a la Diversitat
Cultural en Educació), celebrat a la seu del CIDE (Centre d’Investigació i
Documentació Educativa) a Madrid.

La Ministra d’Educació i Ciència, Mercedes Cabrera i el Secretari
General d’Educació Sr. Tiana, presideixen l’acte.

24 d’octubre de 2006

Inauguració del curs al Conservatori d’Eivissa – Formentera 
A l’acte d’inauguració de curs del Conservatori d’Eivissa – Formen-

tera, la lliçó inaugural ha estat encarregada al Vicepresident del CEIB, Sr.
Martorell Trobat, Inspector d’Educació.

A l’acte, que presidia el Director del Conservatori i President del
Consell Escolar Insular d’Eivissa – Formentera Sr. Manuel Ribas, hi estaven
presents la Delegada de la Conselleria d’Educació a Eivissa, el Sr. Costa
representant el Consell Insular i el Director General de Planificació i
Centres, Sr. Bosch.
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25 i 26 d’octubre de 2006

Jornades de Formació sobre
Voluntariat i Escola
El Consell Escolar de la

Comunitat de Madrid, organit-
za unes Jornades de Formació
sobre el tema “Voluntariat i
Escola” que tenen lloc a l’audi-
tori de l’IES Virgen de la Pa-
loma, a la capital d’Espanya.

Ponències destacades fo-
ren les pronunciades per José
Antonio Marina i Joaquín Gar-
cía Roca.

En representació del CEIB hi assisteix el secretari del CEIB Sr. Salom
Sancho.
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D’esquerra dreta: Sr. Bosch, Sra. Marí, Sr. Ribas, Sr. Costa i Sr. Martorell.



27 d’octubre de 2006

I Congrés de Formació Professional

La Direcció General de Formació Professional de la nostra Conselleria

organitza a Palma el I Congrés de Formació Professional.

En el transcurs del mateix, el President del CEIB Sr. Romero

Valenzuela modera una de les Taules Rodones en la que intervenen la

Directora del IES Sa Colomina (Eivissa), el Director del Centre Integrat

Coroso (Galícia) i el responsable de Qualitat AMADIP-ESMENT (Palma).

4 de novembre de 2006

Logotip per les Jornades

Mitjançant Resolució del Conseller d’Educació i Cultura, a instàncies

del President del Consell Escolar de les Illes Balears es convoca un concurs

per a la realització de logotip i cartell representatiu del XVII Encontre de

Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, a celebrar a Palma en el mes d’a-

bril de 2007, sobre “Els Ensenyaments Artístics”.
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El President del CEIB Sr. Romero va moderar una de les taules rodones del Congrés de FP.



A les bases s’estableixen 3 premis de 500 €, 300 € i 200 € i el termi-
ni de recepció d’originals s’estableix fins al 20 de novembre.

novembre de 2006

Butlletí informatiu de Galícia
Novament un Consell

Escolar autonòmic, el de Galícia
en aquest cas, inicia la publicació
d’un Full Informatiu, que corres-
pon als mesos de setembre-octu-
bre-novembre.

Editat en llengua gallega, se
suma a les iniciatives de Madrid i
Canàries, consells escolars on els
respectius presidents havien
expressat al nostre President Sr.
Romero que trobaven interessant
la idea que en el CEIB havíem
posat en funcionament el mes
d’octubre de 2003 i que en aquest
moments ja arriba al número 104.

9 de novembre de 2006

La Justícia considera correcta l’elecció de Permanent 
de 8 d’abril de 2005

La Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, comunica mitjançant Sentència núm. 909, que desesti-
ma el recurs i declara ser conforme a Dret la resolució que va adoptar el
Consell Escolar de les Illes Balears.

Com es va acordar a la reunió de la Comissió Permanent de dia 29 de
novembre, se publica aquest episodi a l’annex 1) d’aquesta Memòria.
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9 a 11 de novembre de 2006

Congrés sobre Família i Escola
A la ciutat de les Arts i les

Ciències de València, se celebra
un Congrés dedicat al tema
“Família i Escola: un espai per a
la convivència”, amb l’objectiu
d’estudiar com les famílies es
plantegen la seva funció educa-
dora, dificultats d’ambdues ins-
titucions i estudi sobre impulsar
estratègies de convivència.

Organitza el Consell Esco-
lar Valencià i assiteix en repre-
sentació del CEIB, el nostre
President Sr. Romero Valenzuela.

15 de novembre

Constitució del Consell Escolar
d’Eivissa – Formentera 
A la ciutat d’Eivissa es cons-

titueix, per primera vegada, el
Consell Escolar d’Eivissa – For-
mentera que consta de 33 mem-
bres, presidits per Jaume Manuel
Ribas, director del Conservatori
Professional de Música i Dansa.

A l’acte de constitució, la
presidència encapçalada pel
President del Consell Insular Pere
Palau, s’hi trobava també el President del Consell Escolar de les Illes Balears
Sr. Romero Valenzuela.
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El President del Consell Insular Sr. Palau i el
President del CEIB Sr. Romero en la constitu-
ció del Consell Escolar Insular d’Eivissa-
Formentera.



15 de novembre

Reunió de Presidents de Consells Escolars Autonòmics
A Madrid es reuneixen els Presidents dels Consells Escolars

Autonòmics amb la Presidenta del Consell Escolar de l’Estat Carmen
Maestro, a instàncies d’aquesta, per tractar la proposta de Decret que ha de
permetre incorporar una representació dels Consells Escolars Autonòmics en
el sí del Consell Escolar de l’Estat, que ha previst la LOE.

La situació és complicada, tota vegada que l’informe elaborat per la
Permanent del Consell Escolar de l’Estat no està d’acord amb l’augment de
components ni de la Permanent en qüestió, ni del Ple.

El vicepresident Sr. Martorell Trobat assisteix representant el CEIB i
defensa la proposta que féu el Consell Escolar de les Illes Balears a la reunió
d’Adeje (juliol de 2005) que va tenir en principi bona acollida per part de
diferents Presidents, en organitzar-se la representació mitjançant una sego-
na cambra de consulta, presidida rotatòriament en períodes semestrals pels
propis Presidents de Consells Escolars Autonòmics.

17 i 18 de novembre

Jornades sobre “Cultura, educación
e República”

A Santiago de Compostel·la,
organitzat pel Consello Escolar de
Galícia i el Consello de Cultura
Galega, s’organitzen unes Jornades
sobre el tema “Cultura, Educación e
República”, que inaugura la consellera
d’Educació i Ordenació Universitària
Laura Sánchez Piñón.

El Vicepresident Sr. Martorell Trobat i el Secretari Sr. Salom Sancho,
assisteixen a aquestes Jornades representant el CEIB.
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Consellera d’Educació a Galícia i
Vicepresidenta del Consell Escolar en la
inauguració de les Jornades.



21 de novembre de 2006

Elegit el logotip del XVII Encontre de Consells Escolars
Un jurat format per Mercedes Prieto Melero (Presidenta) Carmen

Estivil Peiró i Joan Francesc Romero, elegeix el logotip i cartell del XVII
Encontre de Consells Escolars a Balears el mes d’abril de 2007.

39 alumnes de l’Escola Superior de Disseny, Conservació i
Restauració de Béns Culturals, de Palma havien presentat els seus treballs i
els premis després de no poques deliberacions per la qualitat dels treballs,
queden de la manera següent:

1r premi: Margalida Camps Carreras (alumna 2n Disseny Gràfic)
2n premi: Jeroni Mira Flanagan (alumne 2n Disseny Gràfic)
3r premi: Ian Amaya Moody (alumne 3r Disseny Gràfic)
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23 de novembre de 2006

Representació institucional
El President Sr. Romero Valenzuela assisteix representant el CEIB a la

inauguració del Col·legi públic d’Ariany.

23 de novembre de 2006

El Consell Escolar Municipal de
Manacor

El 23 de novembre es consti-
tueix per primera vegada el Consell
Escolar Municipal de Manacor, al que
hi assisteix com a President del CEIB
el Sr. Romero Valenzuela.

El President del CEIB Sr. Romero i la
Vicepresidenta del Consell Municipal
manacorí Sra. Mercant, amb els membres
del Consell.

El jurat tingué dificultat de triar el logotip i cartell guanyador per quantitat i la qualitat dels
treballs presentats.
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La regidora delegada Mª Antònia Mercant, presideix per delegació del
batle de Manacor Antoni Pastor.

Pel grup de persones de reconegut prestigi dins el camp de l’educació,
l’Ajuntament de Manacor ha dipositat la confiança en el secretari del CEIB,
Sr. Salom Sancho i el Director del CEP de Manacor, Sr. Ferrer Riera.

1 de desembre de 2006

Jornades d’Atenció a la
Diversitat a Múrcia
El Consell Escolar de la

Regió de Múrcia organitza les
III Jornades d’Atenció a la
Diversitat sobre el tema especí-
fic “Educació i Immigració”.

Ponències i Taules rodo-
nes tenen lloc a Múrcia, en una
de les quals la Direcció General
d’Ordenació i Innovació de les
Illes Balears està present a través
de l’ATD Catalina Thomàs.

Els Srs. Romero Valenzuela, President i Salom Sancho, secretari, assis-
teixen a les Jornades en representació del CEIB.

15 de desembre de 2006

Ple de Consell Escolar a Inca
En el Claustre de Sant Domingo d’Inca es celebra el darrer Ple de

l’any 2006, amb la presència del Conseller d’Educació i Cultura Sr. Fiol
Amengual que ve a informar dels Pressuposts de la Conselleria per l’any
2007. Anuncia haver augmentat en un 6,25% en relació a l’any anterior per
la qual cosa s’estima, abans de l’aprovació en el Parlament balear en
694.940.000 €.
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Taula rodona moderada pel President del Consell
Escolar de Múrcia Sr. España, durant la ponència
de la Sra. Thomàs.



En un moment de la sessió entra a saludar als consellers i conselleres
reunits el batle d’Inca Pere Rotger, qui ha atès la petició del CEIB facilitant-
nos les instal·lacions on celebrar el Ple i convidant als membres del Consell
Escolar amb un dinar de feina,  una vegada acabada la reunió.
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D’esquerra a dreta: Sr. Martorell, Sr. Fiol, Sr. Rotger, Sr. Romero, Sr. Salom.

Assistents al Ple celebrat a les dependències del Claustre de Sant Domingo d’Inca.
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21 de desembre de 2006

Inici d’elaboració de 2 Informes
Es reuneixen: 
La Comissió de Planificació, construccions i equipament per iniciar

l’Informe que ja serà el 01/2007 sobre Admissió d’Alumnes, en el qual serà
Ponent el Sr. Vives Madrigal.

La Comissió d’Ordenació i Innovació del sistema educatiu per iniciar
l’elaboració de l’Informe 02/2007 sobre concerts singulars, del qual serà
Ponent el Sr. Oliver Jaume.



Memòria CEIB 2006

342

FULLS

INFORMATIUS



Miscel·lània

343



Memòria CEIB 2006

344



Miscel·lània

345

ANY

2006


