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Aquest darrer trimestre de l'any hem donat passes impor-

tants per aconseguir el màxim consens respecte al Pacte 

per l'Educació. 

Sabem que no és una tasca senzilla sinó plena de com-

plexitat però la meva opinió és que tot es va desenvolu-

pant en la bona direcció. 

El treball en comissió específica ha estat laboriós però ha 

tirat endavant. Actualment hem finalitzat el debat base 

sobre les aportacions fetes al document d'Illes per un 

Pacte. 

El debat en la Comissió Permanent s'iniciarà en el mes de gener i és probable 

que necessitem almanco dues reunions de treball per arribar a acords que 

possibilitin tenir l'esborrany de document nou "Pacte per l'Educació". En Comis-

sió Permanent també es decidirà com continuar el procés però si surt un text, 

amb suficient acord, serà tramès a tots els membres que constituïm el Ple per a 

fer-hi esmenes. 

L'esborrany de Pacte per l'Educació, que serà esmenat per tot l'organisme, 

haurà de ser aprovat en una reunió del Ple. 

Fet això, serà remès al conseller d'Educació i Universitat perquè negociï amb 

els partits presents en el Parlament de les Illes Balears un Pacte Social i Polític 

per l'Educació que esdevindrà la base d'una futura llei d'educació de les Illes 

Balears. 

Aquest és el disseny previst i que desig que es compleixi en un any 2017 ple 

d'esperança perquè l'educació millori. 

Molts d'anys totes i tots i que l’any que comença ens sigui profitós. 
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Pere J. Carrió Villalonga 

President del Consell Escolar de les Illes Balears 

CAP AL PACTE PER L'EDUCACIÓ 
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REUNIONS 
DATA 

LLOC 
PRINCIPALS TEMES TRACTATS 

Comissió  

Específica 

Temporal per 

l’elaboració 

del document 

Pacte per  

 l’Educació 

05/10/2016 
Videoconferència 

CEP (Palma-
Maó-Eivissa) 

• Revisió dels acords presos a la reunió de dia 21/09/2016. 

• Continuació de l’estudi del document del Pacte per l’Educació i 
les aportacions rebudes. 

Comissió      

Permanent 

07/10/2016 

Seu del CEIB 

• Revisió del funcionament de la Comissió Específica Temporal per 

a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació. 
• Revisió parcial del Reglament d’Organització i Funcionament del 

CEIB. 
• Proposta de resolució del Consell Escolar de Menorca. 

• Planificació de les reunions per a l’elaboració de l’ISE. Aprovació i 
elevació al Ple de l’Informe 7/2016, sobre l’esborrany del Decret 

que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb 
Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears. 

• Aprovació i elevació al Ple de l’Informe 8/2016, sobre l’esborrany 
d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula 

l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la 
formació permanent del professorat no universitari de la Comuni-

tat Autònoma de les Illes Balears. 

REUNIONS REALITZADES  
 

OCTUBRE-DESEMBRE 2016 

Comissió Específica Temporal per l’elaboració del 
document Pacte per l’Educació 

05/10/2016 (CEP Palma) 

Comissió Permanent 

07/10/2016 (Seu del CEIB) 
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REUNIONS 
DATA 

LLOC 
PRINCIPALS TEMES TRACTATS 

Comissió      

Permanent 

24/10/2016 

Seu del CEIB 

• Proposta de designació del ponent i del calendari del procés de    
l’Informe 9/2016, sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació 

i Universitat de la convocatòria per a l’establiment i la renovació dels 
concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018. 

• Propostes de modificació del Reglament del CEIB per adaptar-lo a la 
Llei 7/2016, de 17 de maig de modificació del text refós de la Llei de 

consells escolars de les Illes Balears i millorar alguns dels seus contin-
guts. 

Comissió  

Específica 

Temporal per 

l’elaboració 

del document 

Pacte per  

 l’Educació 

25/10/2016 
Videoconferència 

CEP (Palma-
Maó-Eivissa) 

• Revisió dels acords presos a la reunió de dia 05/10/2016. 

• Continuació de l’estudi del document del Pacte per l’Educació i les 
aportacions rebudes. 

Ple  
27/10/2016 

FELIB 

• Presa de possessió de la Sra. Francesca Faccioli com a nova membre 
del CEIB. 

• Informació sobre la sol·licitud del Consell Escolar Insular de Menor-
ca d’ampliació de les beques de menjador a l’etapa de 0 a 3 anys. 

• Aprovació de l’Informe 7/2016, sobre l’esborrany del Decret que 
regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i 

Mares d’Alumnes de les Illes Balears. 
• Aprovació de l’Informe 8/2016, sobre l’esborrany d’Ordre del con-

seller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el 
reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent 

del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears. 
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Comissió Permanent 

24/10/2016 (Seu del CEIB) 

Comissió Específica Temporal per  
l’elaboració del document Pacte per l’Edu-

cació 
25/10/2016 (CEP Palma) 
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REUNIONS 
DATA 

LLOC 
PRINCIPALS TEMES TRACTATS 

Comissió      

Permanent 

03/11/2016 

Seu del CEIB 

• Aprovació de les indemnitzacions, per l’elaboració de po-

nència, dels ponents dels informes 7/2016 i 8/2016. 
• Debat i aprovació de l’Informe 9/2016, sobre el projecte 

d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de la convo-
catòria per a l’establiment i la renovació dels concerts edu-

catius a partir del curs acadèmic 2017-2018. 

Comissió  

Específica 

Temporal per 

l’elaboració 

del document 

Pacte per  

 l’Educació 

10/11/2016 
Videoconferència 

CEP (Palma-Maó
-Eivissa) 

• Revisió dels acords presos a la reunió de dia 25/10/2016. 
• Continuació de l’estudi del document del Pacte per l’Edu-

cació i les aportacions rebudes. 

Ple  

 
15/11/2016 

CEP Palma 

• Debat i aprovació de l’Informe 9/2016, sobre el projecte 

d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de la convo-
catòria per a l’establiment i la renovació dels concerts edu-

catius a partir del curs acadèmic 2017-2018. 
• Intervenció del Sr. Martí March i Cerdà, conseller d’Edu-

cació i Universitat sobre el pressupost de la Conselleria 
d’Educació i Universitat per l’any 2017 i torn de paraules 

sobre aquest tema. 
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Comissió Permanent 

03/11/2016 (Seu del CEIB) 

Comissió Específica Temporal per l’elaboració  del document 
Pacte per l’Educació   

10/11/2016 (CEP Palma) 
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Comissió Permanent 

17/11/2016 (Seu del CEIB) 

REUNIONS 
DATA 

LLOC 
PRINCIPALS TEMES TRACTATS 

 

Comissió      

Permanent 
   

17/11/2016 

Seu del CEIB 

• Anàlisi de les aportacions sobre l’Informe del Sistema Educatiu del 

curs 2013-14. 
• Aprovació de la indemnització de la ponent de l’Informe 9/2016, 

la Sra. Joana Maria Mas Cuenca. 
• Anàlisi dels temes que varen quedar pendents de revisió per part 

de la Comissió Permanent en el darrer Ple: 

• Proposta d’enviament de les sol·licituds d’aval d’UOB des 
del CEIB. 

• Proposta de resolució del CEME. 
• Revisió dels acords de la Comissió Específica Temporal per 

a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació. 

Comissió  

Específica 

Temporal per 

l’elaboració 

del document 

Pacte per  

 l’Educació 

01/12/2016 
Videoconferència 

CEP (Palma-

Maó-Eivissa) 

• Continuació de l’estudi del document del Pacte per l’Educació i les 
aportacions rebudes. 

• Revisió dels acords presos a la reunió de dia 10/11/2016. 

Comissió      

Permanent 

12/12/2016 

Seu del CEIB 

• Elaboració de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears 
del curs 2013-14:  

• Revisió de les aportacions de l’apartat 5. 
• Revisió de les conclusions de l’apartat 3. 

• Revisió dels aspectes generals. 

Comissió Específica Temporal per l’elaboració del document Pacte per l’Educació 

01/12/2016 (CEP Palma) 

Comissió Permanent 

12/12/2016 (Seu del CEIB) 
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El passat 27 d’octubre de 2016, es va reunir el  Ple del Consell Escolar de les Illes Balears  a la sala d’actes de la    

FELIB de Palma.  
 

El president va informar que es va dur a terme a Madrid una reunió dels presidents dels consells escolars de les    

comunitats autònomes. Afegí que, encara que ell no hi va assistir, l’informaren que en lloc del ministre els va rebre el 
secretari d’Estat i parlaren sobretot dels pactes autonòmics i de la LOMQE. També comunicà que tot d’una que hi 

hagués govern es constituiria el Consell Escolar de l’Estat i es duria endavant la LOMQE. 
 

A més, va transmetre que es va entrevistar amb la Sra. Rosa Cursach, directora de l’Institut Balear de la Dona, per fer
-li saber que s’havia aprovat la Llei d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears en la qual consta que una persona 

en representació de l’Institut Balear de la Dona ha de formar part del Consell Escolar de les Illes Balears. Afegí que li 
va explicar que quan es canviï la Llei de Consells Escolars es plantejarà aquesta incorporació. 

 

El president va informar que la Comissió Permanent apro-
và una reunió del Ple del CEIB dia 15 de novembre on es 

debatrà la proposta d’informe sobre concerts educatius. 
La Comissió Permanent va proposar que es demanàs al 

conseller si podia comparèixer davant el Ple per parlar del 
pressupost, del Pla d’infraestructures i del Pla d’Èxit Esco-

lar.  
 

El president explicà que una vegada acabada l’elaboració 
del  document de l Pacte, dins l’any  2017, s’iniciarà el 

procés per canviar la Llei de Consells Escolars amb pro-

funditat. Per millorar la participació i la forma d’elecció 
del president i del vicepresident entre d’altres. 

 
També exposà que va demanar a la presidenta del Consell 

Escolar de Menorca si un representant del CEME al CEIB 
podia explicar la proposta del CEME d’ampliació de les 

beques de menjador a l’etapa de 0 a 3 anys, davant el Ple 
sense que se sotmeti a votació.  

El Sr. Antoni Payeras, conseller suplent del Consell Insular 
de Menorca, informà que, encara que no li correspongui 

a ell, defensaria la proposta. Explicà que demanen el su-

port a una iniciativa, basada en l’informe 1/2016 de     
l’Observatori d’Infància i Família de Menorca. Concretà 

que es demana millorar l’oferta de menjadors escolars a 
l’etapa educació infantil de 0 a 3 anys i estendre els ajuts 

de menjador a l’etapa de 0 a 3 anys. S’acordà, una vega-
da rebuda la informació, retornar la proposta a la Comis-

sió Permanent. 

 

Posteriorment, va prendre possessió com a nova membre del CEIB, la Sra. Francesca Faccioli representant de la    

FAPA de Formentera, el president li lliurà la credencial i li donà la benvinguda. 

 

Durant els mesos de setembre i octubre el CEIB ha estudiat els Projectes dels informes següents:  

L’Informe 07/2016, sobre l’esborrany del Decret que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb 

Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears. El ponent va esser el Sr. Pere J. Carrió Villalonga i s’aprovà per unanimi-

tat.  

 

L’Informe 08/2016, sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homo- lo-

gació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El ponent d’aquest informe va esser el Sr. Miquel F. Oliver Trobat. Fou  

aprovat amb 22 vots a favor, 0 en contra i 6 en blanc. 

Consellers i conselleres del CEIB durant la ponèn-
cia de l’Informe 07/2016 

Membres del Ple del Consell Escolar de les Illes 
Balears a la sala d’actes de la FELIB de Palma 
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PLE DE 15 DE NOVEMBRE DE 2016 

El passat 15 de novembre de 2016, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la sala d’actes del CEP 

Jaume Cañellas Mut de Palma.  

 

Durant els mesos d’octubre i novembre el CEIB s’ha elaborat l’Informe 09/2016, sobre el projecte d’Ordre del conse-

ller d’Educació i Universitat de la convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del 

curs acadèmic 2017-2018. 

 

La ponent de l’Informe 09/2016 va esser la Sra. Joana Ma-

ria Mas Cuenca i fou aprovat amb 20 vots a favor, 6 en 

contra i 7 en blanc. 

 

En aquesta sessió plenària hi va assistir el Sr. Martí March i 
Cerdà, conseller d’Educació i Universitat acompanyat del 

Sr. Francisco Javier Gálvez, secretari general; Sr. Antonio 
Morante, director general de Planificació, Ordenació i Cen-

tres; Sra. Rafaela Sánchez, directora general de Personal 

Docent i Sra. Maria Francisca Alorda, directora general de 
Formació Professional i Formació del Professorat, per expli-

car el pressupost de la Conselleria d’Educació i Universitat 
per l’any 2017. 

 

El conseller va agrair la invitació a comparèixer en un espai 

de debat educatiu. Explicà que el pressupost d’Educació 

per l’any 2017 s’emmarca dins el full de ruta dels pressu-

posts de la CAIB, que tenen com a objectiu: 

• Consolidar l’estat del benestar. 

• Invertir en infraestructures, sobretot mediambien-

tals. 

• Dur a terme un procés de diversificació de la nostra 

economia. 

Exposà que d’un pressupost de 4.668 milions d’euros, un 

70% de la despesa no financera, es dedicarà a Salut, Serveis 

Socials, Educació i infraestructures. Concretà que el pres-

supost d’Educació que ascendeix a 882,57 milions d’euros, 

representa un increment de 65,36 milions d’euros en rela-

ció amb el pressupost del 2016, que va ser de 817,21 mili-

ons d’euros. Va manifestar que el pressuposts de 2016 i 

2017 són el context sobre el qual es vol millorar els resul-

tats del nostre sistema educatiu incrementant el nombre de 

docents, millorant les condicions sociolaborals dels treba-

lladors i les infraestructures educatives, i elaborant la nor-

mativa necessària per dur endavant el Pla d’Èxit Educatiu. 

Afegí que és un pressupost que deriva de la política educa-

tiva de la Conselleria d’Educació i Universitat que està rela-

cionat amb els acords de governabilitat, els programes dels 

partits dels govern, l’Acord Marc de 30 de setembre de 2015 i la necessitat de reforçar l’Educació com a valor dins la 

societat i de donar resposta a les mancances educatives. Concretà que totes les direccions generals han incrementat 

de forma significativa el seu pressupost i, per tant, l’increment afecta l’ensenyament públic, l’ensenyament concertat, 

la Universitat, els ensenyaments superiors, el capítol de personal i els aspectes socioeducatius. Va concloure que 

aquest pressupost  té com a objectiu: incrementar la quantitat (professorat, infraestructures...), millorar la qualitat 

(baixar ràtios) i treballar per l’equitat (distribució equilibrada de l’alumnat). 

D’esquerra a dreta: Francisco Javier Gálvez, secre-
tari general; Martí March, conseller d’Educació i 
Universitat i Pere Carrió, president del CEIB 

Consellers i conselleres del CEIB durant el Ple 
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Margalida Salom, secretària del CEIB; Joana Maria 
Mas, ponent de l’Informe 9/2016 i vicepresidenta 
del CEIB i Pere Carrió, president del CEIB 
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EL CEIB A LA PREMSA 

DATA PUBLICACIÓ TITULARS DE PREMSA 

01/10/2016 Diario de Mallorca De Consejos Escolares 

03/11/2016 Última Hora 
Amplio apoyo a reducir los deberes escolares y 

a hacerlos más “razonables” 
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FELICITACIÓ DE NADAL DEL CEIB  
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        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/ 

 

VISITAU EL CEIBLOG: 

http://ceibcaib.blogspot.com/  

http://ceibcaib.blogspot.com/

