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Aquesta revista respecta en tot moment la llibertat d’expressió dels
col·laboradors. Per això, els articles reflecteixen únicament idees
personals.

NÚM. 01/2017

Aviat farà dos anys que vàrem iniciar una nova etapa del
CEIB, que s’ha caracteritzat per recobrar, almanco en
part, allò que s’havia perdut a la legislatura anterior.
El començament no fou gens fàcil perquè veníem d’una
situació força conflictiva i el moment requeria, sobretot,
fer canvis per recobrar la normalitat institucional.
Una de les primeres tasques fou iniciar el procés per recuperar la composició del CEIB anterior als canvis produïts per minvar la participació de les entitats socials que en
formen part. Aquesta fita es va aconseguir amb èxit gràcies a la predisposició dels membres de la nostra institució.
Una segona tasca important ha estat el procés d’elaboració i lliurament a la
Conselleria d’Educació i Universitat del document del Pacte per l’Educació de
les Illes Balears que fou aprovat el dia 4 d’abril pel Ple del CEIB.
Ara serà el Parlament de les Illes Balears el que haurà de pronunciar-se al respecte. El document també s’ha tramès a la Subcomissió del Congrés de Diputats que treballa per un Pacte Educatiu a l’àmbit estatal.
En conseqüència, aquest exemplar de la Revista del CEIB tractarà el procés
que ha dut a terme el CEIB per tal d’elaborar l’esmentat document del Pacte
per l’Educació de les Illes Balears.
Un altre punt important és iniciar una segona etapa en la que haurem
d’elaborar una proposta de millora de l’actual llei del CEIB amb la finalitat de
convertir-lo en més participatiu i més democràtic.
Entre altres aspectes, ens proposam modificar la composició del CEIB per incorporar noves entitats que actualment no hi són presents i, com a conseqüència dels canvis en la societat des de la creació del Consell Escolar de les
Illes Balears, són necessàries.
També haurem de decidir una forma més democràtica per a l’elecció de la
presidència en la qual hi participi de manera efectiva el propi Consell Escolar.
No obstant, això no impossibilita que es puguin proposar altres canvis, diferents
als esmentats, de la llei que millorin i agilitzin el seu funcionament.
És el meu desig que tot això es faci de manera satisfactòria per a tothom.

Pere J. Carrió Villalonga
President del Consell Escolar de les Illes Balears
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EDITORIAL

CAP A UNA NOVA ETAPA

REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS REALITZADES
GENER-JUNY 2017
REUNIONS

Comissió
Permanent

DATA
LLOC

09/01/2017
Seu del CEIB

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Designació del ponent i de la comissió específica per a l’elaboració de
l’Informe sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors de centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (INFORME 10/2016).
Elaboració de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs
2013-14:
-Revisió de les conclusions de l’apartat 4.
-Revisió dels aspectes generals.

Reunió amb la
presidenta del
Govern de les
Illes Balears
Comissió
Específica de
Planificació,
Construccions
i Equipament

Comissió
Permanent

12/01/2017
Consolat de
Mar

Reunió de la presidenta del Govern de la Illes Balears amb els membres
de la comunitat educativa representats en el CEIB, per treballar conjuntament els temes que es tractaran a la sisena Conferència de Presidents
Autonòmics que se celebrarà al Senat.

23/01/2017
Seu del CEIB

Estudi de l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per
la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació,
renovació i cessament dels directors de centres públics que imparteixen
ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (INFORME 10/2016).

30/01/2017
Seu del CEIB

Estudi i elevació al Ple de l’Informe sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors de
centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (INFORME
10/2016).
Elaboració de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs
2013-14.

Membres de la Comissió Específica de Planificació,
Construccions i Equipament

Membres de la Comissió Permanent
30/01/2017 (Seu del CEIB)

23/01/2017
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Comissió
Permanent

DATA
LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Intervenció del Sr. Antoni Morante Milla, director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre la tramitació de l’esborrany d’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aproven les bases per a
la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors de centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris
en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (INFORME
10/2016).

08/02/2017
Seu del CEIB

Revisió dels acords de la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació.
Revisió de l’esborrany de la memòria de despeses del CEIB corresponents a l’any 2016.

Comissió
Permanent

14/02/2017
Seu del CEIB

Ple

02/03/2017
FELIB

Consultar la pàgina 8 d’aquest exemplar de la Revista del CEIB.

Comissió
Específica
d’Ordenació i
Innovació del
Sistema
Educatiu

06/03/2017
Seu del CEIB

Estudi de l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat,
per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat
d’experiència formativa, del professorat de formació professional de
centres públics en empreses i entitats. (INFORME 01/2017).

Comissió
Permanent

07/03/2017
Seu del CEIB

Continuació de la revisió dels acords de la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació i elaboració del text definitiu.

Continuació de la revisió dels acords de la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació.

Membres de la Comissió Permanent

14/02/2017 (Seu del CEIB)

07/03/2017 (Seu del CEIB)
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REUNIONS
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REUNIONS

Comissió
Permanent

DATA
LLOC

15/03/2017
Seu del CEIB

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Debat i aprovació de l’Informe 01/2017 sobre l’esborrany d’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat, per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de formació professional de centres públics en empreses i entitats, i elevació
al Ple.
Revisió del document del Pacte per l’Educació, aprovació i elevació al
Ple.

Comissió
Permanent

23/03/2017
Seu del CEIB

Ple

04/04/2017
IES Juníper
Serra

Revisió de les propostes de modificació del Reglament d’Organització i
Funcionament del CEIB.
Elaboració de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs
2013-14.
Consultar les pàgines 9 i 10 d’aquest exemplar de la Revista del CEIB.
Aprovació de la indemnització del ponent de l’Informe 01/2017.

Comissió
Permanent

10/04/2017
Seu del CEIB

Designació del ponent i de la comissió específica per a l’elaboració dels
informes sobre:
-El Projecte d'Ordre de la consellera de Salut per la qual s'estableixen
les bases reguladores de les subvencions i premis per dur a terme activitats relacionades amb la salut i el consum.
-El Projecte d'Ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de
modificació d'alguns dels existents que contenen dades de caràcter
personal de la Conselleria de Salut.
Revisió de les propostes de modificació del Reglament d’Organització i
Funcionament del CEIB.
Elaboració de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs
2013-14.
Planificació del pròxim Ple.
Membres de la Comissió Permanent

23/03/2017 (Seu del CEIB)
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Comissió
Específica
d’Ordenació i
Innovació del
Sistema
Educatiu

DATA
LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS

04/05/2017
Seu del CEIB

Estudi del Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la
qual s’estableixen els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (INFORME
04/2017).
Aprovació i elevació al Ple del Projecte d'Ordre de la consellera de Salut
de creació de fitxers i de modificació d'alguns dels existents que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut (INFORME
03/2017).

Comissió
Permanent

16/05/2017
Seu del CEIB

Aprovació i elevació al Ple del projecte d’Informe sobre l'esborrany
d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’estableixen
els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria
d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, es regulen les
condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la
composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (INFORME 04/2017).
Revisió de les propostes de modificació del Reglament d’Organització i
Funcionament del CEIB avalades per dos terços de la Comissió Permanent i estudi de les aportacions rebudes.
Aprovació i elevació al Ple de la Memòria del CEIB de l’any 2016.
Elaboració de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs
2013-14.

Comissió
Permanent

23/05/2017
Seu del CEIB

Ple

13/06/2017
FELIB

Planificació del pròxim Ple.
Aprovació de la proposta de procediment pel debat i presa d’acords
relativa a l’elaboració del projecte de modificació de la Llei de consells
escolars de les Illes Balears.
Elaboració de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs
2013-14.
Consultar la pàgina11 d’aquest exemplar de la Revista del CEIB.

Membres de la Comissió Específica d’Ordenació i
Innovació del Sistema Educatiu
04/05/2017
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Membres de la Comissió Permanent
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REUNIONS

REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 2 DE MARÇ DE 2017
El passat dia 2 de març de 2017, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes de la FELIB de Palma.
El Sr. Pere Carrió lliurà la credencial al Sr. David Ribas representant
del Consell Insular d’Eivissa.
El president elogià el Govern de les Illes Balears pel fet d’atorgar el
premi Ramon Llull a dues entitats representades en el CEIB: Illes
per un Pacte, motor del Pacte per l’Educació, i la Unió de Coopera- Margalida Salom (secretària del CEIB), Pere Carrió
(president del CEIB), Martí March (conseller
tives. Comunicà als membres del Ple que no formen part de la CP, d’Educació i Universitat), Antoni Morante (DG de
que queden pocs temes pendents de revisió del document de Pacte Planificació, Ordenació i Centres)
per l’Educació que va sortir de la CETPE i que una vegada revisat
per la CP, s’enviarà als membres del Ple perquè s’hi puguin fer-hi esmenes. Explicà que la Subcomissió d’ Educació del Congrés dels Diputats que s’encarrega de treballar pel pacte polític i social per l’educació de l’Estat, ha
iniciat el seu funcionament i han començat les compareixences.
La Sra. Marta Escoda Trobat, directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, va presentar la Memòria
anual de l’Institut de la Convivència i l’Èxit Escolar curs 2015-16, obeint al compliment del Decret 10/2008, pel
qual es crea (ICEE), que estableix que el director o directora ha de presentar la Memòria anual de l’Institut de la
Convivència i l’Èxit Escolar davant els membres del CEIB i escoltar les seves aportacions.
Explicà que la Memòria del curs 2015-2016, que s’emmarca dins el pla establert per a
aquesta legislatura, i que té les funcions de:
-Fomentar les bones pràctiques i la formació
-Assessorar i intervenir en conflictes significatius
-Coordinar-se amb institucions pel que fa a temes de convivència
-Comunicar i difondre les bones pràctiques
-Publicar normativa, protocols...
-Avaluar per poder tenir una imatge de l’estat de la convivència a les Illes Balears i Marta Escoda directora
de l’ICCE
publicar la memòria anual
Exposà que la seva metodologia de feina partí de la necessitat de treballar sobretot en la prevenció dels conflictes per tal d’estalviar temps i recursos, humans i materials, fomentant les bones relacions en el grup i el sentiment de comunitat, evitant al màxim les sancions i resolent els petits conflictes a través de la mediació, les pràctiques restauratives, etc.
El Sr. Martí March agraí el fet de poder comparèixer davant el CEIB per
explicar el Pla d’Infraestructures. Començà explicant que el Pla
d’Infraestructures, que abasta dues legislatures, està emmarcat dins la
política global de la Conselleria d’Educació i Universitat i en la línia de
revertir les retallades i donar compliment als acords amb l’ensenyament
públic i l’ensenyament concertat, per tal d’aconseguir un ensenyament de
qualitat, en condicions dignes i contribuir a l’èxit educatiu. Concreta que
és un pla obert i en funció dels recursos disponibles. Explicà que el pla
parteix d’un dèficit acusat d’infraestructures, d’un elevat volum d’actucions de reforma pendents i d’un continuat creixement de la població Assistents al Ple durant la presentació de la
escolar de les Illes Balears. Exposà les actuacions que s’han dut a terme Memòria anual de l’ICCE
des de juliol de 2015.
El Sr. Antoni Morante intervení per explicar que s’ha de tenir en compte que fins al gener de 2016 no s’ha pogut
incidir sobre el pressupost i, malgrat això, en poc més d’un any, s’han fet més de 250 intervencions a centres i
l’IBISEC ha arribat a pràcticament tots els centres que tenien alguna demanda. Afegí que és un pla fet amb criteris objectius i no de preferències i que, a mesura que es produeixin canvis, s’anirà actualitzant. Va fer constar que
en determinades zones tenen problemes de solar per manca de planificació.
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El passat 4 d’abril de 2017, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes de
l’IES Juníper Serra de Palma.
Les informacions del president varen ser les següents:
- Va acudir a la reunió del Ple del Consell Escolar de l’Estat convocada per aprovar l’Informe del Sistema Educatiu del curs
2014-15.
- La vicepresidenta del Consell Escolar de l’Estat va ser elegida
pels membres d’aquest òrgan.
- S’ha reiniciat la revisió del Reglament del CEIB d’acord amb
els articles 54 i 55 de l’esmentat Reglament.
- Han arribat dos projectes normatius de la Conselleria de Salut, que tenen relació amb educació.
- El Sr. Martí March li ha demanat que comuniqui als membres
del CEIB que la Conselleria d’Educació i Universitat i la UIB han
signat un acord sobre la reforma de la formació inicial del professorat i el volen presentar davant els membres del CEIB.

D’esquerra a dreta: Joana Maria Mas
(vicepresidenta del CEIB), Pere Carrió (president
del CEIB), Jordi Vallespir ponent de l’Informe
1/2017 i Margalida Salom (secretària del CEIB)

Durant els mesos de febrer i març de 2017 el CEIB va estudiar, l’Informe 01/2017, sobre l’esborrany
d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, pel qual es regulen les estades formatives, en la modalitat
d’experiència formativa, del professorat de formació professional de centres públics en empreses i entitats, el qual fou remés el dia 5 d’abril a la Conselleria d’Educació i Universitat.
El ponent va esser el Sr. Jordi Vallespir Soler i l’Informe fou elaborat a la Comissió Específica d’Ordenació
i Innovació del Sistema Educatiu, i va esser aprovat a la Comissió Permanent per unanimitat i al Ple per
assentiment.
Durant els mesos d’abril de 2016 a abril de 2017 el CEIB ha estudiat el document d’Illes per un Pacte que
el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Universitat, que va assumir com a
propi amb el propòsit que fos debatut i consensuat pel CEIB.
Abans d’iniciar el debat del document del Pacte per l’Educació de les Illes Balears, el president fa constar
que era un dia important pel Consell Escolar de les Illes Balears perquè s’estava arribant al final del procés de debat del document de Pacte per l’Educació, que es va iniciar formalment el passat mes de setembre, i que pretén ser un referent pel futur de l’educació de les nostres illes. Demanà, als presents, sensatesa, generositat i predisposició al consens. Afegí que ha estat un honor treballar conjuntament per millorar l’educació de la nostra terra.
La majoria de consellers varen intervenir per aclarir els seus
posicionaments durant el procés en què es va debatre el document, ja fos a la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració
del document del Pacte per l’Educació (CETPE) o a la Comissió
Permanent.
El Sr. Pere Carrió expressà que a les reunions del Consell Escolar
de l’Estat, la impressió general dels seus membres, va esser que el
desenvolupament del Pacte de les Illes Balears era un exemple per
les altres comunitats. A continuació agraí totes les intervencions.
Es va interrompre la sessió per fer un descans. En aquest recés, Consellers i conselleres del CEIB durant el Ple
s’oferí un berenar als membres del CEIB presents.
Es va reprendre la sessió a les 12.00 h amb la intervenció del president que detallà el procés que va seguir
el Pacte des què va entrar al CEIB fins el dia d’aquest Ple. En referència al debat concretà que varen presentar esmenes el Sr. Antoni Salvà Salvà, UOB, la Sra. Guida Allès en nom del Consell Escolar de Menorca, UGT, STEI, FE-CCOO i COAPA.
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REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 4 D’ABRIL DE 2017

REUNIONS DEL CEIB

El Sr. Pere Carrió, com a ponent, inicià l’estudi i debat de les esmenes. Es varen presentar un total de 37 de
les quals 13 varen esser aprovades i 24 rebutjades.
Les esmenes amb més debat varen esser al punt 3.5 Model lingüístic i al punt 5.3.2 Sistema de provisió de
places.
El president va sotmetre a votació el document de Pacte per l’Educació en la seva globalitat i s’aprovà per:
33 vots a favor, 9 en contra i 1 en blanc.
El Sr. Antoni Baos comunicà que presentarien un vot particular i el Sr. Gabriel Caldentey manifestà que
l’STEI es reservava la possibilitat de presentar-ne un.
En el torn obert de paraules el Sr. Vicente Rodrigo, que manifestà que possiblement seria el darrer Ple al
què assistiria, agraí la tasca dels que han donat suport a la feina d’Illes per un Pacte.
El president donà les gràcies al Sr. Vicente Rodrigo per la seva participació en el CEIB i valorà positivament
la tasca dels membres del CEIB que considerà que estan d’enhorabona.

Consellers i conselleres del CEIB durant el debat del document del Pacte per l’Educació
de les Illes Balears

VISITAU EL CEIBLOG:
http://ceibcaib.blogspot.com/
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El passat dia 13 de juny de 2017, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’d’actes de la FELIB de Palma.
El president informà que:
-Dia 4 de maig lliurà el document del Pacte per l’Educació
de les Illes Balears al conseller d’Educació i Universitat,
juntament amb la vicepresidenta i la secretària. Afegí que
el conseller, que es va comprometre a informar el CEIB sobre tot el recorregut que faria a partir d’ara el document,
l’adreçà al Parlament i que estava en mans de la Comissió
d’Educació.
-A partir d’un acord de la Comissió Permanent, es va trametre el document de Pacte per l’Educació de les Illes Bale- D’esquerra a dreta: M. Antònia Font ponent de
4/2017, Joana Maria Mas
ars a la Subcomissió d’Educació del Congrés dels Diputats, l’Informe
(vicepresidenta del CEIB), Pere Carrió (president
encarregada d’elaborar un pacte educatiu en l’àmbit esta- del CEIB), i Margalida Salom (secretària del CEIB)
tal.
-S’ha incrementat la retenció de les indemnitzacions per assistència dels consellers del CEIB que no
tenen relació laboral o estatutària amb la CAIB.
-La Comissió Permanent aprovà el procediment per dur a terme la modificació de la Llei de consells
escolars.
Seguidament es va debatre i es va sotmetre a votació la proposta de procediment pel debat i presa
d’acords relativa a l’elaboració del projecte de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears amb 26 vots a favor, 2 en contra i 5 en blanc.
A continuació s’aprovaren les propostes de modificació del Reglament d’Organització i Funcionament
del CEIB avalades per dos terços de la Comissió Permanent amb un resultat de 31 vots a favor, 1 en
contra i 1 en blanc.
L’Informe 03/2017 sobre el projecte d’Ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de modificació d’alguns existents que contenen dades de caràcter personal de la conselleria de Salut, s’aprovà
per unanimitat. La ponent va ser la Sra. Joana Maria Mas Cuenca i la Comissió Específica d’Ordenació
i Innovació del Sistema Educatiu l’encarregada de dur a terme l’estudi de l’aportació presentada per
l’STEI. Dins el període establert per presentar esmenes no se’n presentaren.
L’Informe 04/2017 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’estableixen els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d’ensenyament de i en
català i la formació per obtenir-les, es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua
i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició
de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament
de i en Llengua Catalana, s’aprovà per 23 vots a favor, 7 en
contra i 1 en blanc. En el termini establert UOB i FSIE remeteren al CEIB un vot particular. La ponent va ser la Sra. Maria
Antònia Font Gelabert i la Comissió Específica d’Ordenació i
Innovació del Sistema Educatiu, l’encarregada de l’estudi de
les aportacions presentades per: CEiU, UIB, PAS, UOB, USO,
FSIE, STEI, COAPA. Dins el període establert per presentar
Consellers i conselleres del CEIB durant el Ple
esmenes en presentaren FERE-CECA-ECIB, FEUSO i FSIE.
En aquesta mateixa sessió plenària es varen aprovar l’Informe del Sistema Educatiu del curs 201314 amb 25 vots a favor, 0 en contra i 3 en blanc i la Memòria del CEIB de l’any 2016, que fou
aprovada per unanimitat.
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REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 13 DE JUNY DE 2017

PACTE PER L’EDUCACIÓ

PROCÉS DE DEBAT I APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE PACTE
PER L’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS
Durant l’any 2016 es va crear una comissió específica temporal de treball amb la finalitat d’elaborar el document del Pacte per l’Educació (CETPE). Aquesta comissió es va obrir a totes les entitats i representants que formen part del Consell Escolar de les Illes Balears i ha estat formada
per titulars o suplents del CEIB.
Es va partir del document d’Illes per un Pacte enviat per la Conselleria d’Educació i Universitat
com a document de referència.

SECTOR

ORGANITZACIÓ

MEMBRE DEL CEIB

STEI

Gabriel Caldentey Ramos

ALTERNATIVA

Miquel Àngel Santos Nebot

UOB

Antònia Font Tous

FETE-UGT

Maria Alarcón Bigas

ANPE

Antoni Riera González

FECCOO

Yolanda Calvo Rodríguez

FEUSO

Jordi Gual Martínez

FSIE

Antoni Sacarés Mas

COAPA

Josefa Costa I Tur

CONFAECIB

Juan Jesús Bouzas Grau

USO

Maria Luisa Pol Romaguera

TITULARS CENTRES PRIVATS

FERE, EG-ECIB

Marc González Sabater

CENTRALS I ORGANITZACIONS

UGT

Francesca Garí Perelló

SINDICALS

CCOO

Antonio Baos Relucio

ORGANITZACIONS

CECE

Guillermo Lladó Valdevieso

CONSELLERIA

CEiU

Tomeu Barceló Rosselló

MALLORCA

Miquel Oliver Trobat

PRESIDENTS DE CONSELLS

MENORCA

Guida Allès Pons

ESCOLARS INSULARS

EIVISSA

Alberto Taranco Iriondo

FORMENTERA

Raquel Guasch Ferrer

MALLORCA

M. Antònia Veny Serra

MENORCA

Laia Obrador Pons

EIVISSA

Vicenta Mengual Llull

PALMA

Susanna Moll Kammerich

PROFESSORAT

PARES I MARES D’ALUMNES
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS

ADMINISTRACIÓ LOCAL
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CONSELLS INSULARS

UIB

MEMBRE DEL CEIB

MALLORCA

Francesc Miralles Mascaró

MENORCA

Antoni Payeras Urbina

EIVISSA

David Ribas i Ribas

FORMENTERA

Susana Labrador Manchado

UIB

Jordi Vallespir Soler
Antoni Salvà Salvà

PERSONALITATS DE RECONEGUT
PRESTIGI

Myriam Fuentes Milani

CDLIB

CDLIB

Sebastià Mandilego Alemany

COOPERATIVES

COOPERATIVES

Enric Pozo Mas

Procediment, consensuat, utilitzat per dur a terme el debat i la presa d’acords dins
CETPE.
- Seguir allò que determina el Reglament del CEIB amb la flexibilitat necessària degut al tema que es
tracta.
- Tenir com a referència el document base tramès a tots els membres de la comissió.
- Debatre les aportacions rebudes, sempre intentant el consens.
- Quan en algun punt no hi havia acord, s’intentava trobar una redacció consensuada.
- Si no es trobava una redacció amb acord, el punt es deixava pendent fins el final i es continuava
amb el punt següent.
- Les aportacions consensuades i les no consensuades es varen elevar a la Comissió Permanent, que va
decidir al respecte acudint a la votació, quan calia.

Cronologia del procés
El dia 11 de juliol de 2016 es va demanar a les entitats que integren el CEIB si estaven interessades a
formar part de la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per
l’Educació (CETPE) i el nom de la persona que proposaven.
El dia 12 de juliol es va trametre el document objecte d’estudi perquè hi poguessin fer aportacions
fins dia 5 de setembre.
Durant el període establert per fer aportacions al document, en presentaren el Sr. Pere Carrió, president del CEIB; CCOO; STEI i el Sr. Tomeu Barceló, representant de la Conselleria d’Educació i Universitat, i es varen remetre a tots els integrants del Ple del CEIB.
El dia 21 de setembre de 2016 a la Sala d’Actes de l’IES Juníper Serra, es va dur a terme la primera reunió de la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació
(CETPE).
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PACTE PER L’EDUCACIÓ

ORGANITZACIÓ

SECTOR

PACTE PER L’EDUCACIÓ

Els dies 5 i 25 d’octubre, 11 de novembre i 1 de desembre, de 2016, la CETPE es va reunir per videoconferència al CEP de Palma, Jaume Cañellas Mut, en connexió amb el CEP de Maó o el de
Ciutadella i el CEP d’Eivissa amb la finalitat de facilitar la participació dels membres del CEIB
de les altres illes.
A les reunions d’aquesta comissió específica es varen debatre totes les aportacions i es varen consensuar les que s’havien d’incorporar al document inicial. A la reunió de dia 1 de desembre es va
elevar el document a la Comissió Permanent amb alguns temes pendents d’acord.
La Comissió Permanent es va reunir els dies 8 i 14 de febrer i 7 i 15 de març, de 2017. En aquestes
reunions es varen debatre els acords de la Comissió Específica Temporal, i els temes que quedaren pendents d’acord. A la reunió de la Comissió Permanent de dia 15 de març de 2017, es va
aprovar el document per 7 vots a favor i 2 vots en contra i es va elevar al Ple.
Dia 16 de març de 2017 es va remetre el document als membres del Ple perquè poguessin presentar esmenes fins dia 28 de març.
Varen presentar esmenes el Sr. Antoni Salvà Salvà, UOB, la Sra. Guida Allès en nom del Consell
Escolar de Menorca, UGT, STEI, FE-CCOO i COAPA. Dia 28 de març es varen remetre als consellers i conselleres del CEIB.
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 4 d’abril de 2017, va aprovar
el document del Pacte per l’Educació de les Illes Balears per 33 vots a favor, 9 en contra i 1 en
blanc, dels consellers i conselleres presents en el moment de la votació.
Dia 5 d’abril de 2017 FE-CCOO va presentar un vot particular.
Dia 6 d’abril de 2017 l’STEI va presentar un vot particular.

Membres del CEIB durant el Ple de dia 4 d’abril de 2017 quan
es va aprovar del document del Pacte per l’Educació
de les Illes Balears,

El president, la vicepresidenta i la secretària del CEIB
varen lliurar el document de Pacte al conseller d’Educació
i Universitat dia 4 de maig de 2017
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va un pressupost per l’any 2017 no inferior als
1000 milions d’euros. Coincidí amb la presiConferencia de Presidentes autonómicos, que
denta, el vicepresident i el Sr. Martí March en
es va dur a terme dia 17 de gener, al Senat, la
la urgència d’arribar a un pacte educatiu estapresidenta del Govern Sra. Francina Armengol,
tal que es tradueixi en una llei educativa conva reunir els membres del CEIB com a màxims
sensuada que reemplaci la LOMQE. Reclamà
representants de la comunitat educativa de les
una major receptivitat de les propostes conIlles Balears. La reunió, a la qual també assistisensuades del CEIB perquè tenguin més reperren el vicepresident del Govern i el conseller
cussió en la normativa que elabora la Consed’ Educació i Universitat, es va dur a terme a la
lleria d’Educació i Universitat.
capella del Consolat de Mar amb
La Sra. Francina Armengol demal’objectiu de treballar conjuntanà als consellers presents si volien
ment els temes que s’havien de
intervenir per exposar-li les seves
tractar a la conferència.
demandes.
La Sra. Francina Armengol obrí la
Els consellers presents agraïren
sessió exposant que les qüestions
l’oportunitat de poder assistir a la
més importants que volia traslladar
reunió i varen manifestar les seves
al Govern de l’Estat, en matèria
prioritats en matèria educativa. A
d’educació, eren: La necessitat
d’un pacte social i polític per Martí March (conseller més de les que ja havia exposat el
d’Educació i Universitat) i
l’educació i una millora del finança- Pere Carrió (president del president del CEIB, algunes de les
CEIB)
més destacables foren: Recuperar
ment autonòmic.
els drets laborals del professorat, tenir més
El Sr. Gabriel Barceló destacà la necessitat
competències en educació, impulsar la innovad’incrementar la taxa de reposició quant a perció en els centres, més consideració per la culsonal sanitari , d’educació i de serveis socials i
tura i la llengua pròpia, cooperació entre edula urgència de disposar d’una llei educativa que
cació, sanitat i serveis socials, millorar la Fordoni resposta a les necessitats reals de l’edumació Professional, posar en valor l’educació
cació.
de 0 a 3 anys, etc.
El Sr. Martí March posà de manifest la necesLa presidenta agraí les aportacions dels consesitat que el Pacte Educatiu de l’Estat compti
llers, es comprometé a defensar-les a Madrid i a
amb la participació de la comunitat educativa
informar els consellers del CEIB del desenvolua través dels consells escolars autonòmics per
pament de la conferència.
tal de poder substituir la LOMQE.
El Sr. Pere Carrió, com a president del CEIB,
Dia 26 de gener de 2017 la presidenta del Gotraslladà a la presidenta les demandes que els
vern va remetre al president i a la vicepresidenmembres d’aquest òrgan li feren arribar. Desta del CEIB, els esborranys d’acords anteriors
tacà que el sistema educatiu és un factor clau
a la conferència de presidents, les esmenes que
en el desenvolupament d’un país i per això,
presentaren des del Govern de les Illes Balears
demanà un millor finançament. Recordà que
i els acords finals.
el CEIB va aprovar una resolució que demana-

Dia 12 de gener de 2017, amb motiu de la VI

A la dreta: presidenta del Govern
de les Illes Balears amb el president i la vicepresidenta del CEIB

Membres del CEIB a la capella del Consolat de Mar

15 // REVISTA DEL CEIB

NÚM. 01/2017

REUNIÓ AMB LA PRESIDENTA DEL GOVERN

REUNIÓ AMB LA PRESIDENTA DEL
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

EL CEIB A LA PREMSA

EL CEIB A LA PREMSA
DATA

PUBLICACIÓ

TITULARS DE PREMSA

14/01/2017

Diario de Mallorca

19/03/2017

Ara Balears

Un lloc digne per al català dins el Pacte.

05/04/2017

Ara Balears

El Consell Escolar aprova un document de pacte educatiu amb el vot en contra de la majoria
sindical.

05/04/2017

Diario de Mallorca

La mayoría sindical rechaza el texto del pacto
educativo.

05/04/2017

Última Hora

05/04/2017

El Mundo

El Consell Escolar aprueba el Pacto Educativo
por mayoría.

08/04/2017

Nou diari Eivissa

El Consejo Escolar de Baleares finaliza la tramitación del Pacto por la Educación en las Islas.

04/05/2017

Última Hora

El pacto sigue su camino.

04/05/2017

Ara Balears

El document del Pacte Educatiu ja és en mans
del Govern.

05/05/2017

Última Hora

Pacte Educatiu.

23/05/2017

Diario de Mallorca
digital

El Govern entrega a los partidos el documento
para alcanzar un pacto educativo.

24/05/2017

Diario de Mallorca

Martí March, ayer en el momento de entrega
del Pacte per l’Educació en el Parlament.

24/05/2017

Última Hora

El conseller March entrega al Parlament el Pacte
per l’Educació.

24/05/2017

dBalears

El Govern lliura el Pacte per l’Educació als grups
parlamentaris.

24/05/2017

El Mundo

El Pacto educativo llega al Parlament y el PP pone en duda su validez.

Acto en el Consolat de Mar.

El Consell Escolar aprueba el
l’Educació con el rechazo sindical.

Podeu enviar col·laboracions a la Revista del CEIB a
l’adreça electrònica següent: revistaceib@gmail.com
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Pacte

per

Consell Escolar de les Illes Balears
c/ Cecili Metel, 11, esc B, 1r D

07003 Palma

Tel.: 971715456
Fax: 971715761
revistaceib@gmail.com
ceib.caib@gmail.com
http://www.consellescolarib.es/
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