REVISTA DEL CEIB
Número 01/2018

// REVISTA DEL CEIB NÚM. 01/2018

CONTINGUTS

CONTINGUTS

3

Editorial:
Reunions del CEIB
Reunions realitzades: gener - abril 2018
Reunió del CEIB amb la conselleria de Serveis Socials i Cooperació

4-8

Reunió del CEIB amb el Col·lectiu 0-3 anys
Ple de 28 de març de 2018

Normativa

9

El CEIB a la premsa

9

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITAT
CONSELL ESCOLAR
DE LES ILLES BALEARS
Revista del CEIB
Redacció i maquetació: Secretaria del CEIB
Edició: CEIB 2018

2 // REVISTA DEL CEIB

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

NÚM. 01/2018

«De cop i volta vaig trobar-me en aquell estat que és delicat igualment pels homes nins i per les plantes tendres. Mai han de menester
tan amorosívola cura i tan dolç esment com a l’hora que són arrencats del planter nadiu... (Llorenç Riber, “La minyonia d’un infant
Orat”)»

En tot i que és una decisió voluntària, es pot dir que pràcticament la majoria de les famílies opten per escolaritzar
l'infant a una escola a tres anys, moment en què comença el segon cicle d’Educació Infantil, o molt abans.
Quan arriba el moment de prendre aquesta decisió, és
important tenir en compte si l’infant està preparat per fer
aquest pas i si els pares estan convençuts de voler-lo fer.
L’escolarització pot afavorir el seu desenvolupament social i emocional gràcies a les experiències de relació que l’escola li ofereix. En
el context escolar, experimenta noves relacions amb altres nins i nines.
L’escola, de fet, li obre tot un nou món i afavoreix el seu desenvolupament personal i li permet participar en activitats i rebre propostes enfocades amb un
propòsit educatiu. Els professionals que hi treballen li faciliten experiències i
nous reptes que li permeten construir aprenentatges i descobrir noves motivacions.
Altres arguments a favor de l’escolarització són: el contagi per les ganes de
descobrir que li fomenta el grup, l’enriquiment de l’intercanvi cultural, la reducció de possibles desigualtats socioeducatives, la possibilitat de conciliar vida
familiar i laboral, entre d’altres.
També es pot concebre l’escolarització primerenca com una resposta social
motivada per les circumstàncies laborals de la família. Pot ser que l’escolarització cada vegada es realitza en edats més primerenques per una manca de solucions als problemes derivats de la conciliació de la vida familiar i la
vida laboral.
L’escolarització primerenca sovint aporta una vivència nova per la criatura
plena de situacions desconegudes i, com que cada infant és diferent, uns podran prendre els primers dies d’escola amb alegria, i altres amb pors i desassossecs.
En conclusió, l’escola pot oferir als infants unes possibilitats òptimes per desenvolupar les seves potencialitats, tot contribuint al seu desenvolupament integral (social, afectiu, físic i intel·lectual) i resultant un recurs per a les famílies en
la corresponsabilitat de la tasca educadora.

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

ESCOLA PRIMERENCA

REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS REALITZADES
GENER– ABRIL 2018
REUNIONS

DATA
LLOC

Reunió del
Ple del CEIB
amb
Serveis Socials

16/01/2018
FELIB videocon-

PRINCIPALS TEMES TRACTATS

ferència

Explicació de l’esborrany de Decret per regular els centres assistencials
de 0 a 3 anys.

Continuació de l’estudi de les aportacions i els acords per elaborar la
proposta de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.

Comissió
Permanent

Anàlisi de la darrera versió de l’esborrany de l’ISE de les Illes Balears
corresponent al curs 2014-15, amb les conclusions.

06/02/2018
Seu del CEIB

Presentació de l’Avantprojecte de memòria econòmica del CEIB de
l’any 2017.

Reunió del
Ple del CEIB
amb
Col·lectiu
0-3 anys

27/02/2018
FELIB

Exposició del punt de vista del Col·lectiu 0–3 sobre el tema de regular
els centres assistencials de 0-3 anys.

videoconferència

Aprovació i elevació al Ple, si escau, de l’Informe 1/2018 sobre
l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es
modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març
de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament
de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

Comissió
Permanent

12/03/2018
Seu del CEIB

Aprovació i elevació al Ple, si escau, de la Memòria d’actuacions del
CEIB corresponent a l’any 2017.
Aprovació, si escau, de l’ordre del dia del pròxim Ple.

Membres de la Comissió Permanent
06/02/2018 (Seu del CEIB)
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Membres de la Comissió Permanent
12/03/2018 (Seu del CEIB)
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DATA

PRINCIPALS TEMES TRACTATS
Presa de possessió de nous membres del CEIB.
Informacions del president.

Ple

Aprovació, si escau, de l’Informe 01/2018 sobre l’esborrany d’Ordre
del conseller d’Educació i Universitat per la qual es modifica l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la
qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa
de centres de professorat de les Illes Balears.

28/03/2018
FELIB
videoconferència

Aprovació, si escau, de l’ISE corresponent al curs 2014-2015.
Aprovació, si escau, de la Memòria d’actuacions del CEIB corresponent
a l’any 2017.

Informació, debat i aprovació, si escau de la presentació del Pla Integral de Formació Professional.

Comissió
Permanent

Continuació de l’estudi de les aportacions i els acords per elaborar la
proposta de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.
12/04/2018
Seu del CEIB

Anàlisi de les propostes del CEME.
Aprovació de la indemnització del ponent de l’Informe 1/2018, Sr. Pere
Carrió.
Ratificació de l’elecció de les comissions específiques de nous membres
del CEIB.

Comissió
Permanent

Sorteig dels representants dels diferents grups del CEIB que cal renovar.
25/04/2018
FELIB

Recull de propostes per a millorar l’elaboració de l’Informe del Sistema
Educatiu en el futur. Situació actual de l’Informe del Sistema Educatiu
de les Illes Balears del curs 2015-16.

Membres de la Comissió Permanent

12/04/2018 (Seu del CEIB)
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REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS

REUNIONS DEL CEIB

REUNIÓ DEL CEIB AMB LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
El passat dia 16 de gener de 2018, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes
Balears amb el Sr. Andreu Horrach, director general de Planificació i Serveis Socials de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a la sala d’actes de la FELIB
de Palma en connexió amb l’Ajuntament de Maó i el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia del Riu), per explicar l’esborrany de Decret per regular els centres assistencials de 0 a 3 anys a petició de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Sra. Fina Santiago i amb l’acord de la Comissió Permanent del
CEIB.
El president dóna la benvinguda als assistents, presentà el director general i recalcà que d’aquesta D’esquerra a dreta: Pere Carrió (president del
reunió no sortirà l’opinió del CEIB si no l’opinió CEIB), Andreu Horrach (DG de Planificació i
Serveis Socials), Joana Maria Mas
dels membres del CEIB que vulguin expressar-la.

(vicepresidenta del CEIB),i Margalida Salom
(secretària del CEIB)

El Sr. Andreu Horrach, explicà que aquesta reunió es va sol·licitar donat el malestar que es va generar davant el fet que s’iniciàs el tràmit d’un decret que regulàs
els centres assistencials de 0 a 3 anys. Exposà que el Decret 60/2008 pel qual s’establien els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil a les Illes
Balears, establia que l’etapa de 0-3 anys era una etapa educativa, però que una
sentència del Tribunal Suprem de l’any 2012, que creà jurisprudència, diferenciava entre centres educatius i centres assistencials. Afegí que davant el fet que només es necessita una llicència d’activitat comercial per posar en funcionament
una guarderia, es va considerar necessari regular aquest sector.
Les intervencions dels consellers varen
anar en la direcció de la necessitat de
que l’etapa 0-3 fos educativa i no assistencial i de crear una comissió d’experts
que estudiï la forma de reconvertir la
xarxa assistencial en educativa.
El Sr. Andreu Horrach apuntà que seria
ideal que l’etapa de 0-6 fos obligatòria i
per tant educativa, però que suposaria un incre- Consellers del CEIB durant la reunió
ment de recursos difícilment assumibles. Afegí que
en aquests moments la tramitació del projecte de Decret està suspesa i que s’briran línies de debat amb els agents implicats.
El Sr. Pere Carrió va agrair la participació de tots i va manifestar que el CEIB era
un espai obert a pròxims debats.
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Després de la compareixença del Sr. Andreu Horrach, director general de Planificació i Serveis Socials de la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació, davant els membres del
CEIB per explicar l’esborrany de Decret que pretenia regular els centres assistencials de 0 a 3
anys, els membres del col·lectiu 0-3, varen demanar comparèixer amb les mateixes condicions per
poder exposar el seu punt de vista sobre el tema.
El passat dia 27 de febrer de 2018, els membres D’esquerra a dreta: Joana Maria Mas
del CEIB es varen reunir amb la Sra. Maria José Ji- (vicepresidenta del CEIB), Pere Carrió (president
del CEIB), Vicenç Arnáizi, M. José Jiménez i Marménez i el Sr. Vicenç Arnáiz, representants del galida Salom (secretària del CEIB)
Col·lectiu 0-3, a la sala d’actes de la FELIB de Palma en connexió amb l’Ajuntament de Maó el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta.
Eulàlia del Riu) i amb el Consell Insular de Formentera per explicar el seu posicionament davant els membres del CEIB, amb l’acord de la Comissió Permanent del
CEIB.
El president donà la benvinguda als assistents i comentà que el dia anterior s’havia
aprovat una Proposició No de Llei al Parlament i s’havia retirat el projecte de decret.
La Sra. Maria José Jiménez, representant
del col·lectiu 0-3, introduí la reunió i manifestà que estaven en contra d’un decret
que perjudicava els drets dels infants i de
les seves famílies i no respectava l’equitat
d’un col·lectiu tan vulnerable. Manifestà
que era una falsa resposta a una manca
de places escolars.

Consellers i conselleres del CEIB durant la reunió

El Sr. Vicenç Arnáiz, representant del Col·lectiu 0-3, explicà la situació actual i va
informar que no era pitjor que la de 2007, moment en el qual es va fer un Pla 0-3
que va fer possible ajuntar moltes voluntats i es va aconseguir regularitzar la situació de moltes guarderies amb l’ajut de l’Administració. Es mostrà encorejat davant
la retirada del projecte de Decret. Va fer incís en la importància de considerar
aquesta etapa com a educativa i en la necessitat de crear una comissió d’experts,
i no de polítics, per analitzar les necessitats d’escolarització d’aquesta etapa i els
recursos disponibles.
Els membres del CEIB recolzaren en general les propostes de fer un diagnòstic
de la situació dels centres assistencials i caminar cap a la reconversió de la xarxa assistencial en educativa.
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REUNIONS DEL CEIB

REUNIÓ DEL CEIB AMB EL COL·LECTIU 0 –3 ANYS

REUNIONS DEL CEIB

PLE 28 DE MARÇ DE 2018
El passat dia 28 de març de 2018, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes
Balears a la sala d’actes de la FELIB de Palma en connexió amb l’Ajuntament de
Maó, el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia del Riu) i amb el Consell Insular
de Formentera.
El president donà la benvinguda a la Sra. Rosa Cursach, directora de l’IBDona,
que assistirà com a convidada, mentre no
rovi la nova Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears que incorporarà un representant de
IBDona al CEIB.
Prengueren possessió davant el Ple, la Sra. Gemma Cardona Soley, en representació de EGECIB, en substitució del Sr. Bernat Alemany al
qual el president dedicà unes paraules, i la Sra.
Yolanda Mota Rodríguez, en representació de
COAPA.

Consellers i conselleres del CEIB durant el Ple.

El president informà que:
-Va comparèixer davant la Subcomissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears i va explicar com es va desenvolupar la tasca d’elaboració del document
de Pacte per l’Educació de les Illes Balears dins el CEIB fent especial incís amb
la compatibilitat d’un pacte estatal amb
el pacte de la nostra comunitat.
-El ministre d’Educació va demanar que el
CEE elaboràs informe propositiu sobre el
pacte educatiu estatal.
-La JPA va decidir elaborar un document
implementant els 15 punts establerts per la
Subcomissió d’Educació, a partir dels documents de pacte autonòmics i amb les
propostes de millora dels dos darrers ISE de
l’Estat.
Consellers i conselleres del CEIB durant el Ple.
-La subcomissió del Congrés està suspesa
perquè l’han abandonat tres partits polítics.
-La CP del CEIB està treballant amb la proposta de modificació de la Llei de
Consells Escolars.
-S’ha de dur a terme la renovació parcial del CEIB i ja s’ha posat en marxa el
procediment.
Seguidament se sotmet a debat i aprovació l’informe 01/2018 sobre l’esborrany
d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es modifica l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen
l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de
les Illes Balears, no hi ha preguntes i s’aprova per assentiment.
En aquesta mateixa sessió plenària es varen aprovar l’Informe del Sistema Educatiu del curs 2013-14 i la Memòria del CEIB de l’any 2017, ambdós per assentiment.
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ORDRE
02/02/2018

BOIB

NOMENAMENT

ORGANITZACIÓ

GRUP

Francesca B. Faccioli (T)

Yolanda Mota Rodríguez (T)

COAPA

b

Miquel A. Guerrero Company (S)
Francesca B.Faccioli (T)

Laia Melo José (S)
Yolanda Mota Rodríguez (T)

COAPA

b

Alicia García Hernández
(S)
Josefa Costa Tur (T)

Miquel A. Guerrero Company
(S)
Josefa Costa Tur (T)

COAPA

b

CESSAMENT

15/02/2018
Núm. 21

EL CEIB A LA PREMSA
DATA

PUBLICACIÓ

TITULARS DE PREMSA

23/01/2018

Diario de Mallorca

Educación renuncia a exigir un nivel C2 de catalán y castellano y un
B2 de inglés a los docentes.

24/01/2018

Diario de Mallorca

Llega el momento del modelo lingüístico.

27/01/2018

Última Hora

Serveis Socials aparca su propuesta inicial para regular las guarderias.

27/01/2018

Diario de Mallorca

Fina Santiago retirará el decreto de guarderías si se lo pide el Parlament.

Podeu enviar col·laboracions a la Revista del CEIB a
l’adreça electrònica següent: revistaceib@gmail.com
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EL CEIB A LA PREMSA—NORMATIVA

NOMENAMENTS I CESSAMENTS DELS MEMBRES DEL CEIB

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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