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1. PRESENTACIÓ 
                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

La memòria del Consell Escolar de Mallorca del 20161 té una significació especial per 
a tots els membres d’aquest òrgan de representació i consulta, per al Consell de 
Mallorca i per a la comunitat educativa de Mallorca. Els motius són els següents: el 
2016 és l’any de la recuperació d’un Consell Escolar que deixà de funcionar el 2011, 
però, també, és l’any de la reconstitució d’un òrgan de participació escolar que, de 
forma col·legiada i consensuada, ha manifestat la voluntat de treballar en una doble 
línia: assumir les competències que li són pròpies i que mai ha acabat d’assumir en la 
seva totalitat, alhora que vol reformar la normativa que el regula i la manera en què 
funciona per fer del CEM un vertader consell escolar on participin els centres 
educatius i els municipis de la nostra illa. 
 
L’equip de presidència, des de finals del 2015, però també tots els consellers i 
conselleres —fins hi tot abans d’haver pres possessió del càrrec en el primer plenari 
del 28 de setembre— han treballat en aquest sentit durant el 2016 tal com demostren 
les actuacions que recull aquesta memòria. 
 
Durant aquest any s’han restablert tots els òrgans unipersonals i col·legiats del CEM 
alhora que se n’ha recuperat la representativitat a les institucions i en altres òrgans de 
participació superior. En especial, cal destacar el Consell Escolar de les Illes Balears 
en el qual participam, de bell nou, des del mes de febrer de 2016. 
 
S’han creat tres comissions específiques de caire permanent: Planificació i ordenació 
del sistema educatiu; Serveis pedagògics, innovació i participació educativa i 
Elaboració de l’informe anual de la situació educativa a Mallorca, i una de caire 
temporal dedicada a la Renovació i el nou reglament del CEM. 
 
Hem començat a treballar en una de les competències clau del CEM: el mapa escolar i 
l’escolarització a Mallorca. Per dissenyar-lo, s’han organitzat unes jornades i s’ha 
començat a redactar un informe que ha d’exposar les propostes consensuades de la 
comunitat educativa de Mallorca, que, després, s’enviaran a la Conselleria d’Educació 
i Universitat. 
 

                                                 
1 L’elaboració de la Memòria, respon al mandat recollit a l’article 30 del Reglament del Consell Escolar de 
Mallorca: “El CEM ha d’elaborar anualment una memòria sobre les actuacions realitzades”. 
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Aquestes, entre moltes d’altres actuacions que hem fet en aquests pocs mesos 
d’activitat, ens fan ser optimistes de cara a recuperar la confiança en un òrgan de 
participació que pot ser de gran utilitat per millorar l’educació a la nostra illa, 
possibilitant l’anàlisi de les problemàtiques educatives municipals i insulars a partir 
de les necessitats que ha expressat i que sent la pròpia comunitat educativa, sense 
perdre de vista les aportacions de la recerca i la innovació educativa d’arreu del món. 
 
Aquesta anàlisi optimista, encara que feta des de la prudència i del respecte a les 
dificultats que du associat tot procés participatiu, és possible gràcies a la participació 
de tots els membres de la comunitat educativa que, en representació d’entitats i 
institucions, s’han implicat en la nova etapa participativa. 
 
No seria just tancar aquesta presentació sense agrair a les entitats de la comunitat 
educativa que lluitaren, en moments difícils, pel restabliment del CEM, a l’actual 
equip del Consell de Mallorca per haver estat receptiu i haver-se il·lusionat en aquesta 
nova etapa de canvi, i a tots els consellers i conselleres que formen part d’aquest 
òrgan i que s’han volgut implicar de forma activa i creativa en una nova experiència 
de millora educativa. 
 
Miquel F. Oliver Trobat 
President del Consell Escolar de Mallorca 
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2. EL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA 
 
En l’article 1.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar 
de Mallorca (CEM) s’assenyala que és l’òrgan de consulta i de participació en la 
programació general de l’ensenyament no universitari de Mallorca, d’acord amb 
l’article 15 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. 
 
2.1 Òrgans unipersonals 
 
La persona titular de la Presidència del CEM, la nomena el Govern de les Illes 
Balears, a proposta del Ple del Consell de Mallorca, per un període de quatre anys, 
d’acord amb el procediment establert legalment i de la forma que es preveu en els 
reglaments. 
 
El nomenament de la persona que ocupa la Vicepresidència segueix el mateix 
procés que per a la Presidència. 
 
La persona titular de la Secretaria del CEM, la nomena el Ple del Consell de 
Mallorca, a proposta de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 
Balears, entre el personal funcionari adscrit a l’Administració educativa. 

 
2.2 Òrgans col·legiats 
 
a) Ple 
 
D’acord amb el Reglament d’organització i funcionament el Ple del Consell 
Escolar de Mallorca està format pels membres següents: 
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Grup Nombre de 
consellers/conselleres 

Sector representant Entitats que els proposen 

5 Professorat 
d’ensenyament públic 

A 

3 Professorat 
d’ensenyament 
privat/concertat 

Associacions i 
organitzacions sindicals, 

d’acord amb la 
representativitat obtinguda 

3 Pares i mares 
d’ensenyament públic 

B 
 

2 Pares i mares 
d’ensenyament 
privat/concertat 

Federacions i 
confederacions de pares i 

mares de Mallorca, d’acord 
amb la representativitat 

obtinguda 
2 Alumnat 

d’ensenyament públic 
C 

1 Alumnat 
d’ensenyament 
privat/concertat 

Federacions i 
confederacions de l’alumnat 
de Mallorca, d’acord amb la 
representativitat obtinguda 

1 Personal 
d’administració i 

serveis 
d’ensenyament públic 

D 

1 Personal 
d’administració i 

serveis 
d’ensenyament 
privat/concertat 

Associacions i 
organitzacions sindicals, 

d’acord amb la 
representativitat obtinguda 

E 5 Consell de Mallorca Departament de Cultura i 
Patrimoni del Consell de 

Mallorca 
F 2 Administració 

educativa 
Conselleria d’Educació i 

Universitats del Govern de 
les Illes Balears 

G 5 Ajuntaments de 
Mallorca 

Assemblea de Batles I 
Batlesses de Mallorca 

H 1 Patronal 
d’ensenyament 

Associació empresarial de 
l’ensenyament més 

representativa 
I 1 Sindicat majoritari Associacions i 

organitzacions sindicals, 
d’acord amb la 

representativitat obtinguda 
J 2 Consells escolars 

municipals 
Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca 

2 Centres públics Conselleria d’Educació I 
Universitats del Govern de 

les Illes Balears 

K 
 

1 Centres Entitat més representativa de 
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privats/concertats titulars dels centres 
privats/concertats 

 
 
b) Comissió Permanent 
 
D’acord amb el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió 
Permanent del Consell Escolar de Mallorca està formada pels membres següents:  
 

Nombre de 
consellers/conselleres 

Sector representat 

1 Presidència 
1 Vicepresidència 
2 Representants del professorat 
2 Representants de pares i mares 
1 Representant de l’alumnat 
1 Representant del Consell de Mallorca 
1 Representant de l’Administració educativa 
1 Representant dels ajuntaments de Mallorca 
1 Representant de centres públics 
1 Representant de centres privats/concertats 

 
c) Comissions específiques 
 
La Comissió Permanent ha d’establir la composició, les funcions i les normes de 
funcionament de les comissions específiques. 
 
Integren les comissions específiques els consellers que proposa la Comissió 
Permanent, i n’hi ha d’haver un mínim de cinc i un màxim de vuit. 
  
3. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA ACTUAL 
 
Han participat en el Consell Escolar de Mallorca durant l’any 2016 els consellers 
següents:  
 
3.1 Òrgans unipersonals 
Presidència: Miquel F. Oliver Trobat 
Vicepresidència: Francisca Marí Escandell 
Secretària: Martina Perelló Contestí 
 
Les persones titulars de la Presidència i de la Vicepresidència foren designades pel 
Govern de les Illes Balears entre els membres del CEM, a proposta del Ple del 
Consell de Mallorca. 
 
La persona titular de la Secretaria del CEM fou nomenada pel Ple del Consell de 
Mallorca, a proposta de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 
Balears, entre el funcionariat adscrit a l’Administració educativa. 
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3.2 Òrgans col·legiats 
 

3.2.1 Ple 

 

Membres del CEM, 28 de setembre de 2016 
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GRUP SECTOR CONSELLERS TITULARS PROPOSATS CONSELLERS SUPLENTS PROPOSATS  

Lluís Segura Gelabert Cosme Orell Bonet STEI-P 

Dana Garcias Mas Margalida Fiol Capellà STEI-P 

Luís García Albujar Miquel Àngel Santos Nebot ALTERNATIVA-P 

Josep A. Palou Mas Antònia Font Tous UOB-P 

Antoni Riera González Victor Villatoro González ANPE-P 

Jordi Gual Martínez Miquel Roig Torres USO-PRI 

Sebastià Bonet Maimó Sandra Serra Teruel STEI-PRI 

A 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
A

T
 

Mª Pilar Santiesteban Corral Alexandra Cerqueiro Van Nijhuis FSIE-PRI 

Vicente Rodrigo Ramírez Albert Lobo Melgar FAPA-P 

Elisa Pons Vich Helena Inglada Grau FAPA-P 

Gloria Ferrer Camps Aina Maria Socias Garau FAPA-P 

Maria Cristina Conti Oliver Verónica Martínez Roca FAPA-PRI 

B 

P
A

R
E

S
/ 

M
A

R
E

S
 

Juan Jesús Bouzas Grau Juan Gabriel Barceló Matas CONFAECIB-PRI 

Selene Serrano de Juan Rosa Mesquida Rosselló FADAE-P 

Victoria Isabel Rufete García Maria Zívic Monjó FADAE-P C 

A
L

U
M

N
A

T
 

Sara Sánchez Puig Lucía Sánchez Puig FADAE-PRI 

Pere Josep Bueno Bauzà Antoni Cabot Canals STEI-P 
D 

P
A

S
 

Daviu Sánchez Llull Jaume Darder Ribot USO-PRI 

Amanda Fernandez Rubí Catalina Bover Nicolau Consell de Mallorca 

Joan Barceló Matas Antoni Salas Roca Consell de Mallorca 

Margarita Plomer Fornés Immaculada Alcolecha Fuente Consell de Mallorca 

Miquel Oliver Trobat (president) ------ Consell de Mallorca 

E 
 
 
 
 
 
 

C
O

N
S

E
L

L
 D

E
 

M
A

L
L

O
R

C
A

 

Francisca Marí Escandell (vicepresidenta) ------ Consell de Mallorca 
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Catalina Font Borràs Luis Vidaña Fernández 
Conselleria d’Educació i 

Universitat 

F 
 

ADM. 
EDUCATIVA 

Francisca A Giner Mayol Josep Bernat Sánchez Moner 
Conselleria d’Educació i 

Universitat 
Susana Moll Kammerich Joana Bardina Pujol Ajuntament de Palma 

Maria Arenas Zarco Catalina Servera Elhauge Ajuntament de Son Servera 

Antònia Roca Bellinfante (*) Magdalena García Gual (*) Ajuntament de Binissalem 

Josep Valero González Ana Belén Amengual Marí Ajuntament de Marratxí 

 
 

G 
 
 
 A

JU
N

T
A

M
E

N
T

S 

Bernat Roig Galmés Ana Maria Peralta Martínez Ajuntament de ses Salines 
 

H PATRONAL Bernat J. Alemany Ramis Miquel Balle Palou Educació i Gestió Escola Cat 

I SINDICATS Francesc Xavier Alomar Novila Gabriel Caldentey Ramos STEI 
Isabel Montero Morán Francisco Duarte Barceló Ajuntament de Felanitx 

J 
CE 

MUNICIPALS 

Bàrbara Rebassa Bisbal (*) Pere Josep Malondra Sánchez (*) Ajuntament d’Alcúdia 

Jaume Adrover Nadal Gabriela Spano Figueroa 
Conselleria d’Educació i 

Universitat 

CENTRES
PÚBLICS 

Llorenç Llop Postic Aina M. Gayà Bosch 
Conselleria d’Educació i 

Universitat K 
 
 

CENTRES  
CONCERTATS Maria de la Concepció Moragues de Oleza Marc González Sabater FERE_CECA-Escola Catòlica 

 

(*) Resten pendents els nomenaments d’aquests membres i la publicació en el BOIB. 
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3.2.2 Comissió Permanent 
 

Segons les actes d’elecció fetes en el Ple del CEM de 28 de setembre de 2016, la 
Comissió Permanent queda constituïda de la manera següent: 
 
Grup A: Representants del professorat 
Sector centres públics 
Titular: Dana Garcias Mas (STEI) 
Suplent Luis García Albújar (Sindicat alternativa) 
Sector centres privats concertats 
Titular: Jordi Gual Martínez (USOIB) 
Suplent: Sebastià Bonet Maimó (STEI) 
 
Grup B: Representants dels pares i mares de l’alumnat 
Sector centres públics 
Titular: Vicente Rodrigo Ramírez (FAPA) 
Suplent: Elisa Pons Vich (FAPA) 
Sector centres privats concertats 
Titular: Maria Cristina Conti Oliver (FAPA) 
Suplent: Juan Jesús Bouzas (CONFAECIB) 
 
Grup C: Representants de l’alumnat 
- 
 
Grup E: Representants del Consell de Mallorca 
Titular: Margarita Plomer Fornés 
Suplent: Amanda Fernández Rubí 
 
Grup F: Representant de l’Administració educativa 
Titular: Francesca A. Giner Mayol 
Suplent: Catalina Font Borràs 
 
Grup G: Representant dels ajuntaments de Mallorca 
Titular: Josep Valero González 
Suplent: Maria Arenas Zarco 
 
Grup K: 
Representant centres públics 
Titular: Llorenç Llop Postic 
Suplent: Jaume Adrover Nadal 
 
Grup K: 
Representants centres concertats 
Titular: Concepció Moragues de Oleza 

 
President: Miquel F. Oliver Trobat       
Vicepresidenta: Francisca Marí Escandell 
Secretària: Martina Perelló Contestí 
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3.2.3 Comissions específiques 
  
La Comissió Permanent, reunida en sessió ordinària dia 13 d’octubre de 2016, acordà 
la creació de les comissions específiques següents: 
 

Comissions específiques de caràcter permanent 
 

1. Planificació i ordenació del sistema educatiu 
2. Serveis pedagògics, innovació i participació educativa 
3. Elaboració de l’informe anual de la situació educativa a Mallorca 

Comissió específica de caràcter temporal 

4. Renovació i reglament nou del CEM 
 
La Comissió Permanent, reunida en sessió ordinària dia 2 de novembre de 2016, 
acordà l’assignació següent de membres de les comissions específiques: 
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COMISSIONS ESPECÍFIQUES DEL CEM 

A: Planificació i ordenació del SE B: Serveis pedagògics, innovació i 
participació educativa 

C: Elaboració de l’informe anual 
de la situació educativa a Mallorca 

D: Renovació i reglament nou del 
CEM 

Grup A:  

 Dana Garcías Mas 
 Josep Palou Mas 
 Mª Pilar Santiesteban Corral 
Grup B: 

 Maria Cristina Conti Oliver 
Grup G: 

 Maria Arenas Zarco 
Grup H: 

 Bernat J. Alemany Ramis 
Grup J: 

 Isabel Montero Morán 
Grup K:  

 Jaume Adrover Nadal 
 
President: Miquel F. Oliver Trobat 
Secretària: Martina Perelló Contestí  
 

Grup A:  

 Luis García Albújar 
 Antoni Riera González 
 Sebastià Bonet Maimó 
Grup B: 

 Glòria Ferrer Camps 
Grup E: 

 Amanda Fernández Rubí 
 Joan Barceló Matas 
Grup F: 

 Francisca A. Giner Mayol 
Grup G: 

 Josep Valero González 
 

 

Presidenta: Francisca Marí Escandell  
Secretària: Martina Perelló Contestí  
 

Grup A:  

 Jordi Gual Martínez 
Grup B: 

 Vicenç Rodrigo Ramírez 
 Elisa Pons Vich  
Grup I: 

 Francesc X. Alomar Novila 
Grup K: 

 Llorenç Llop Postic 
Concepció Moragues de Oleza 

 
 
 
 

 

President: Miquel F. Oliver Trobat  
Secretària: Martina Perelló Contestí  
 
 

Grup A:  

 Luis García Albújar 
 Jordi Gual  Martínez 
 Mª Pilar Santiesteban Corral 
Grup B: 

 Vicenç Rodrigo Ramírez 
            Elisa Pons Vich 
Grup G: 

 Josep Valero González 
Grup I: 

 Francesc X. Alomar Novila 
 

 

 

 

President: Miquel F. Oliver Trobat 
Secretària: Martina Perelló Contestí 
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4. PLA DE TREBALL DE 2016 
 

1. Tasques fetes abans de la constitució del Consell Escolar de Mallorca 
 
El Consell Escolar de Mallorca ha passat un període de quatre anys sense activitat 
(2011-2015). El nou equip del Consell de Mallorca inicià, a final de 2015, els tràmits 
per reconstituir-lo. 
 
Una vegada proposats els representants del Consell de Mallorca, dels ajuntaments de 
Mallorca i dels consells escolars municipals de Mallorca per formar part del Ple del 
CEM i un cop nomenats oficialment el president i la vicepresidenta (BOIB núm. 30, 
de 5 de març de 2016), s’han fet les passes següents: 

� Iniciar els tràmits per substituir la secretària del Consell Escolar de les Illes 
Balears, vist que la persona nomenada no pot exercir les funcions requerides 
(7 de març de 2016). 

� Restablir el despatx (a la seu del Consell de Mallorca, al Centre Cultural la 
Misericòrdia) i les credencials informàtiques del Consell Escolar de Mallorca. 

� Incorporar el president com a membre del CEIB (al plenari del 9 de març de 
2016). 

� Demanar a la DG d’Innovació i Comunitat Educativa el certificat de 
representativitat de les federacions i confederacions de pares i mares de 
Mallorca per poder assignar el nombre de consellers al grup B, i de les 
federacions i confederacions d’alumnes de Mallorca per poder assignar el 
nombre de consellers al grup C del Ple (15 de març de 2016). 

� Demanar a la DG de Treball, Economia Social i Salut Laboral el certificat de 
representativitat sindical de l’àmbit educatiu de Mallorca per poder assignar el 
nombre de consellers als grups A, D i I del Ple (15 de març de 2016).  

� Celebrar una reunió amb el president anterior del CEM (8 d’abril de 2016). 
� Nomenar la secretària per part de la Conselleria d’Educació i Universitat i 

aprovar-la al Ple del Consell de Mallorca (9 de juny de 2016). 
� Demanar a la resta d’entitats que proposin els seus consellers titulars i suplents 

del Ple del CEM (durant els mesos de maig-juny de 2016). 
� Establir un sistema de coordinació amb els altres consells escolars insulars, 

amb els consells escolars municipals i amb el CEIB. 
� Organitzar reunions sectorials prèvies a la constitució del Consell Escolar per 

informar del procés de reconstitució del CEM i per iniciar les tasques més 
urgents: mapa escolar, escolarització i proposta de canvi de reglament. 

� Crear dues comissions de feina provisional: (a) per organitzar les jornades de 
mapa escolar i escolarització i (b) per canviar el reglament. 

� Ratificar el nomenament dels representants dels ajuntaments de Mallorca i 
dels consells escolars municipals per part de l’òrgan competent de 
l’ajuntament respectiu (en alguns ajuntaments encara en procés). 

� Nomenar al Ple del Consell de Mallorca els consellers titulars i suplents de 
cada grup. 

� Publicar en el BOIB els nomenaments. 
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� Una vegada nomenats els consellers, va tenir lloc el primer Ple en el qual es 
varen lliurar les credencials, s’elegiren els representants de la Comissió 
Permanent i la Presidència proposà el Pla de treball del CEM per al curs 2016-
2017. 

� Fer la primera Comissió Permanent, per establir la composició, les funcions i 
les normes de funcionament de les comissions específiques. 

� Iniciar el funcionament regular del Consell Escolar amb les reunions 
pertinents de les comissions i els plenaris. 

 
2. Constitució del Consell Escolar de Mallorca 
 

� Sessió de constitució del Consell Escolar de Mallorca (segona etapa): dia 28 
de setembre de 2016 

 
3. Tasques que es proposaren i feren durant l’any 2016, després de la constitució 
del Consell Escolar de Mallorca 
 

� Constitució de les comissions específiques, d’acord amb les directrius de la 
Comissió Permanent 

� Organització d’unes jornades per fer el debat social i entre especialistes per 
determinar les polítiques que s’haurien de proposar a la Conselleria 
d’Educació i Universitat. Es tractava d’analitzar experiències, regions 
educatives prioritàries, centres d’atenció educativa preferent, centres educatius 
de màxima complexitat, programes tipus escoles magnet, etc. 
 
Amb aquestes tasques el CEM vol participar en la zonificació que regula 
anualment la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i 
Centres, que els consells escolars insulars i els municipals han de consultar 
(article 6, de l’Ordre de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, 
admissió i matriculació d’alumnes en els centres sostinguts totalment o 
parcialment amb fons públics, BOIB de 9 d’abril de 2016). La legislació actual 
sobre consells escolars a les Illes Balears també ho preveu, com s’estableix en 
l’article 5 (pel que fa als consells escolars insulars) i en l’article 10 (pel que fa 
als consells escolars municipals) del Decret 10/2003. Aquesta competència 
també apareix en l’article 8 del Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual 
s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons 
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 

� Iniciació de les tasques per dissenyar un reglament nou d’organització i de 
funcionament del CEM, perquè sigui més proper als municipis i als centres 
educatius de Mallorca i per assegurar-ne la continuïtat en el canvi de 
legislatures. 
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5. ACTIVITATS: SESSIONS PLENÀRIES I COMISSIONS 
PERMANENTS 

A continuació es presenten les actuacions reglamentàries corresponents al 
funcionament dels òrgans col·legiats del CEM. 
S’adjunten als annexos les actes d’aquestes sessions, amb la relació dels assistents, 
temes tractats i acords presos. 

 
� Ple 28-9-2016 (annex 2) 
Temes tractats i acords presos 
Paraules de benvinguda del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles Mascaró. 
 
Presentació de l’equip de Presidència, presa de possessió dels consellers i de les 
conselleres i lliurement de les credencials. 
 
Es presenta i s’aprova per assentiment unànime el pla de treball del 2016, a la 
vegada que s’informa del procés de constitució del CEM. 

 
Es presenta i s’aprova per assentiment unànime, la proposta de les jornades sobre 
el mapa escolar a Mallorca. 

  
S’aprova el procediment per treballar les propostes del Consell Escolar de les Illes 
Balears remeses al CEM. 

 
Queda constituïda la Comissió Permanent del CEM, una vegada creades les meses 
i fetes les eleccions dels membres de cada grup. Resta pendent l’elecció dels 
membres del grup de representants d’alumnes per manca d’assistència al Ple. 

 
S’acorda per assentiment unànime fer un requeriment a la Conselleria sobre les 
resolucions que regulen el procés d’adscripció, d’admissió i de matriculació de 
l’alumnat; a la vegada que s’acorda, també, que la Comissió Permanent determini 
quin requeriment es fa a la Conselleria sobre l’accés a les dades del sistema 
educatiu. 

  
� Comissió Permanent 13-10-2016 (annex 3) 
Temes tractats i acords presos 
S’acorda per unanimitat la creació de les comissions específiques i els 
procediment i criteris d’assignació de membres a aquestes comissions. Hi haurà 
tres comissions específiques de caire permanent i una de caràcter temporal:   
♦ Planificació i ordenació del sistema educatiu 
♦ Serveis pedagògics, innovació i participació educativa 
♦ Elaboració de l’informe anual de la situació educativa a Mallorca 
♦ Renovació i reglament nou (CE de caràcter temporal) 

 
S’aproven per unanimitat el Pla i el pressupost de 2017 i, per tant, es pot presentar 
al proper Ple per aprovar-los. 
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S’elabora el calendari de reunions del Ple i de la Comissió Permanent per a l’any 
2016. 
 
S’aprova per unanimitat que el seguiment i el control de la gestió i de 
l’organització de les Jornades de l’11 i 12 de novembre, a partir d’ara, sigui 
assumida per la Comissió Permanent. El grup de treball creat per a l’organització 
ha de quedar dissolt el 2 de novembre. 
 
Els membres de la Comissió Permanent aproven per unanimitat la proposta de 
requeriment a la Conselleria d’Educació i Universitat sobre l’accés a les dades del 
sistema educatiu de Mallorca. Només es demana que es faci més visible en el 
document la demanda concreta. Abans d’enviar-lo cal aprovar-lo en el Ple del 
CEM. 
 
El president informa i facilita un article on es comenta la situació problemàtica del 
Consell Escolar de l’Estat. No es pren cap acord, de moment. 
 
El president comenta que s’han posat en contacte amb el CEM, la UCTAIB i la 
CECE i s’acorda per unanimitat que puguin assistir al Ple com a convidats, tal i 
com permet el Reglament. També es comenta que en la modificació del 
Reglament s’ha de plantejar incloure la participació d’aquestes entitats. 

  
� Comissió Permanent 2-11-2016 (annex 4) 
Temes tractats i acords presos 
Una vegada recollides les propostes dels membres consellers, es creen les 
comissions específiques, tot respectant el procediment d’assignació aprovat el 13 
d’octubre de 2016. També s’intenta respectar l’ordre de preferència que els 
membres han comunicat. 
 
S’aprova per assentiment unànime que la Comissió Permanent serà la que triarà 
ponents per elaborar informes i dictàmens entre els membres consellers, encara 
que no formin part de la comissió específica. 
 
Les Presidències i Secretaries de cada comissió queden constituïdes de la manera 
següent: Miquel F. Oliver Trobat serà el president de les comissions específiques 
A, C i D; Francisca Marí Escandell serà la presidenta de la comissió específica B i 
Martina Perelló Contestí serà la secretària de totes les comissions. 
 
El president presenta el programa definitiu de les Jornades, amb les modificacions 
darreres en els actes d’inauguració i de clausura. També exposa que s’han 
modificat alguns aspectes sobre la metodologia i documents dels grups de treball 
de les jornades, una vegada feta la prova del funcionament de la dinàmica. 
 
S’aprova per assentiment unànime fer un canvi d’imatge del CEM, aprofitant que 
també es farà un canvi de reglament. Es modificarà el logotip per donar-li una 
imatge nova, més escolar i més actual. Es farà un concurs entre l’alumnat i ex-



         

                 

         

 
Memòria de 2016 

Centre Cultural la Misericòrdia. Plaça de l’Hospital, 4 07012 Palma Telèfon: 971 219 627 Fax: 971 219 644  
18 

alumnat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. S’elaboraran 
unes bases, s’escollirà un jurat i hi haurà uns premis. 
 
En el Ple de 28 de setembre es va acordar un procediment per presentar esmenes 
al CEIB. En el proper Ple es recordarà que no es tracta de reproduir els debats del 
CEIB. S’informarà els membres del CEM que la Comissió Permanent recomana 
que les entitats que tenen representació directa al CEIB no dupliquin esmenes ni 
aportacions a través del CEM. Només es seguirà el procediment acordat per als 
temes que són competències pròpies del CEM i per a aquelles entitats no 
representades al CEIB. Així, s’actuarà de la mateixa manera pel tractament del 
document del Pacte d’educació per les Illes. 
 
S’elabora l’ordre del dia per al plenari del 16 de novembre. 
 
El president informa que s’ha fet una reunió de coordinació amb el director 
general de Cultura del Consell de Mallorca. Aquesta Direcció està interessada a 
treballar conjuntament amb el CEM i fer-la partícip dels projectes, com ara el Pla 
de Foment de Lectura o un de cultura tradicional i teatre. 
 
� Ple 16-11-2016 (annex 5) 
Temes tractats i acords presos 
El president inicia la reunió i agraeix al CEIP Molí d’en Xema que hagi cedit 
l’espai per a fer la reunió. Explica a quina fase estan els nomenaments pendents. 
També informa al plenari que s’han convidat representants de CECEIB, UCTAIB, 
Federació d’Ensenyament de CCOO i Assemblea 0-3 a participar en les sessions 
plenàries, amb veu però sense vot, tal i com ho permet el reglament i així es va 
acordar en la Comissió Permanent. 
 
Es presenta la composició final de les comissions específiques. 
 
S’aprova el Pla i el pressupost de 2017 per unanimitat, amb la inclusió dels punts 
acordats. 
 
Tot i que es farà una memòria de les jornades i de les conclusions, s’obre un torn 
d’aportacions i de revisió d’aquestes. 
 
El president explica que la Conselleria d’Educació ha donat una clau d’accés 
personal a la secretària del CEM, que s’ha fet una valoració del tipus d’accés que 
el CEM té i de quines dades podem disposar. La secretària fa una exposició breu 
d’aquests tipus de dades. 

 
� Comissió Permanent 30-11-2016 (annex 6) 
Temes tractats i acords presos 
El president presenta un esborrany de l’índex de la memòria de 2016 del CEM. La 
secretària és la responsable de la redacció. La memòria serà sotmesa a aprovació a 
Ple, la Comissió Permanent en farà la revisió prèviament.  
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El president presenta un guió de la memòria de les Jornades. També es presenta el 
document que recull les valoracions de les persones que hi participaren. S’obre un 
torn d’aportacions. 
 
S’aprova per unanimitat la redacció de dos documents, un de les conclusions dels 
grups de treball de les Jornades i un altre que serà un informe on s’establiran unes 
prioritats i els aspectes clau que han d’orientar la normativa del procés 
d’escolarització. La consellera Maria Cristina Conti elaborarà aquest informe. Es 
determina el procediment a seguir per aprovar-lo.  
 
El president informa sobre les peticions de ponències i d’informes que s’han 
demanat al CEM. 
 
Es determinen quins seran els membres del jurat per al concurs del logotip del 
CEM. 
 
Es determinen els criteris per al calendari de reunions del CEM de l’any 2017. 

 

 
                

 
6. JORNADES «MAPA ESCOLAR, ESCOLARITZACIÓ I EQUITAT» 

L’11 i 12 de novembre de 2016, es feren les primeres jornades organitzades pel CEM 
amb el títol «Mapa escolar, escolarització i equitat». Es feren a la sala d’actes de 
l’edifici Guillem Cifre de Colonya, a la UIB. Foren organitzades amb la col·laboració 
de la Direcció Insular de Cultura del Consell de Mallorca, de la Regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament de Palma, de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i de 
l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB. 
 

(Vegeu la memòria adjunta en l’annex 10) 
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7. ALTRES ACTIVITATS 
 

Darrer trimestre de 2015 
S’han inclòs aquestes activitats dins la memòria, per la importància i perquè constin 
per escrit, malgrat s’hagin duit a terme dins el darrer trimestre de l’any 2015, amb 
l’objectiu de deixar constància dels tràmits i de les accions fetes pel Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per reconstituir el Consell 
Escolar de Mallorca.  
 

 
Foto del 10-12-2015 

 
Data Activitat 
Nov. de 
2015 

Reunió del vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca, Francesc Miralles, amb el president del Consell 
Escolar de les Illes Balears, Pere Carrió, i la directora general de Personal 
Docent de la Conselleria d’Educació i Universitat, Rafaela Sánchez. La 
reunió es va desenvolupar a la Misericòrdia i va servir per posar en comú 
les línies de treball en les quals les dues institucions volen fer feina a 
través dels consells escolars respectius. 
 

3/12/15 El vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca proposà a l’Assemblea de Batles el nomenament de quatre 
representants dels ajuntaments, més el representant de l’Ajuntament de 
Palma. 
L’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, reunida a la Llar 
d’Ancians, aprovà per assentiment la proposta dels nomenaments de 
titulars i suplents dels membres del CEM. 
A més, aprovà la proposta de dos consellers més (i els seus suplents) en 
representació dels consells escolars municipals de Mallorca. 
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10/12/15 El Ple del Consell de Mallorca elegí els cinc representants, dues 
d’aquestes persones foren designades entre les personalitats de reconegut 
prestigi en l’àmbit educatiu de l’illa. 
 

 
Gener 
 
Data Assistents Activitat 
12/01/16 Miquel Oliver Assistència a l’Audiència pública per a repensar 

Mallorca, a la seu del Consell de Mallorca i 
organitzada pel propi Consell. Activitat de lliure 
concurrència amb l’eix fonamental de participació de 
la ciutadania a la presa de decisions dels òrgans 
polítics que la representen. 

 
Febrer 
 
Data Responsable Activitat 
05/02/16 Aj. de Palma Notificació del nomenament de la representant de 

l’Ajuntament de Palma al CEM, la regidora Susanna 
Moll i la seva suplent, acordat en el Ple de 
l’Ajuntament del 28 de gener de 2016. 

10/02/16 Conselleria 
d’Educació  

Proposta de nomenament i designació del president i 
de la vicepresidenta. 

11/02/16 Miquel Oliver Assistència per primera vegada al Ple del CEIB del 
president del CEM, en representació d’aquest. 

 
Març 
 
Data Responsable Activitat 
De març 
a juny de 
2016 

Miquel Oliver S’inicien els tràmits per fer el canvi del nomenament 
inicial de la secretària. Es fa demanda durant el mes 
d’abril a la Direcció General de Personal Docent. 
Aquesta Direcció proposa Martina Perelló (funcionària 
de carrera docent amb plaça a l’Equip d’Atenció 
Primerenca de Palma) el mes de maig. S’aprova aquest 
nomenament al Ple del Consell de Mallorca el 9 de 
juny de 2016. Posteriorment es publica en el BOIB el 2 
d’agost de 2016. 

Març Miquel Oliver Assignació d’una seu del CEM a l’edifici del Centre 
Cultural la Misericòrdia, així com també les 
credencials per tenir accés a les terminals 
informàtiques i l’assignació de l’adreça de correu 
electrònic. 

15/03/16 Miquel Oliver Tramitació de la sol·licitud adreçada a la Direcció 
General d’Innovació i Comunitat Educativa del 
certificat de representativitat de les federacions i 
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confederacions d’alumnes, així com també la de pares 
i mares. 
Tramitació de la sol·licitud a la Direcció General de 
Treball, Economia Social i Salut Laboral del certificat 
de l’associació empresarial d’ensenyament no 
universitari privat més representativa i el certificat de 
representació sindical de l’àmbit educatiu. 

 
Abril 
 
Data Assistents Activitat 
08/04/16 Miquel Oliver Reunió del president del CEM amb l’anterior president 

Cristòfol Vidal. 
11/04/16 Miquel Oliver Reunió de coordinació del president del CEM amb el  

vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports, Francesc Miralles Mascaró, i amb 
el director insular de Cultura, Rafel M. Creus Oliver. 

 

 
Reunió a la Direcció Insular de Cultura, 11/04/2016 

 
Maig 
 
Data Responsables Activitat 
11/05/16 Miquel Oliver Tramesa del certificat de representativitat de les 

federacions, confederacions d’associacions de pares i 
mares d’alumnes, així com també d’alumnat, segons el 
nombre d’entitats federades de Mallorca. 
Demanda de dades dels representants per crear el CEM 
a: FADAE, Conselleria d’Educació, ECIB, FERE, 
FAPA, CONFAECIB, FSIE-Illes, UOB ensenyament, 
ANPE Illes, Sindicat Alternativa Docent, USO, STEI.   

24/05/16 Miquel Oliver 
Martina Perelló 

Reunió de coordinació  entre els presidents dels 
consells escolars de Mallorca, Menorca i Eivissa, per 
establir punts d’actuació conjunta. 

Maig Martina Perelló Registre d’entrada dels representants de FSIE Illes, 
ECIB i USO. 
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Juny 
 
Data Responsables Activitat 
Juny Martina Perelló Registre d’entrada dels representants de: STEI, UOB, 

FADAE, ANPE, Sindicat alternativa docent, FAPA, 
CONFAECIB, FERE-CECA. 

09/06/16 Ple del Consell 
de Mallorca 

El Ple del Consell de Mallorca aprova el canvi de 
nomenament de la secretària. 

20/06/16 Miquel Oliver 
Martina Perelló 

Carta de presentació del president del CEM als 
representants del CEM. 

28/06/16 Membres dels  
grups E, C, J 

Reunió de presentació del president, de la 
vicepresidenta i de la secretària, així com també del pla 
de feina, als futurs representants i suplents dels grups 
E, G, J. Hi assisteix també el vicepresident i conseller 
de Cultura, Francesc Miralles (vegeu l’acta de les 
reunions en l’annex 1). 

30/06/16 Martina Perelló Demanda de ratificació dels nomenaments als 
ajuntaments de Binissalem i Alcúdia. 

29/06/16 Membres dels 
grups B, C 

Reunió de presentació del president, de la 
vicepresidenta i de  la secretària, així com també del 
pla de feina, als futurs representants i suplents dels 
grups B, C (vegeu l’acta de les reunions en l’annex 1). 

 

 
Reunió de presentació dels grups E, G, J 

 
 

 
Reunió de presentació dels grups B, C 
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Juliol 
 
Data Assistents Activitat 
06/07/16 Membres dels 

grups F, H, K 
Reunió de presentació del president, de la 
vicepresidenta i de la secretària, així com també del pla 
de feina, als futurs representants i suplents dels grups 
F, H, K (vegeu l’acta de les reunions en l’annex 1). 

08/07/16  L’Ajuntament de Felanitx fa arribar l’acord del 
Consell Escolar Municipal de Felanitx relatiu a la 
ratificació del nomenament dels representants al CEM. 

11/07/16 Membres dels 
grups A, D, I 

Reunió de presentació del president, de la 
vicepresidenta i de la secretària, així com també del pla 
de feina, als futurs representants i suplents dels grups 
A, D, I (vegeu l’acta de les reunions en l’annex 1). 

14/07/16  El Ple del Consell de Mallorca aprova els 
nomenaments dels representants dels grups: A, B, C, 
D, E, F, H, I, K i el representant de l’Ajuntament de 
Palma del grup G. 

20/07/16 Membres del 
grup de treball 
del reglament 

Reunió del grup de treball per començar a tractar el 
tema de la possible modificació del reglament CEM, 
perquè sigui més participatiu (vegeu l’acta en l’annex 
1). 

20/07/16  L’Ajuntament de Ses Salines remet l’acord adoptat en 
la sessió ordinària del Ple d’11/06/16 relatiu a la 
proposta de ratificació del nomenament de 
representants municipals, segons l’acord de 
l’Assemblea de Batles i Batleses. 

20/07/16 Membres grup 
treball Jornades 

Reunió per a la constitució i inici treball pel disseny, 
objectius i organització de les primeres Jornades del 
CEM (vegeu l’acta en annex 1). 

 
Agost 
 
Data Activitat 
02/08/16 Publicació en el BOIB dels nomenaments acordats en la sessió plenària 

del Consell de Mallorca. 
05/08/16 L’Ajuntament de Marratxí remet l’acord adoptat en la sessió ordinària del 

Ple de 26/07/16, relatiu a la proposta de ratificació i de nomenament de 
representants municipals al CEM, proposats per l’Assemblea de Batles i 
Batleses. 

11/08/16 L’Ajuntament de Son Servera remet l’acord adoptat en la sessió ordinària 
del Ple de 21/07/16, relatiu a la proposta de ratificació i de nomenament 
de representants municipals al CEM, proposats per l’Assemblea de Batles 
i Batleses. 
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Reunió de presentació dels grups F, H, K 

 

  
Reunió de presentació dels grups A, D, I 

 
Setembre 
 
Data Assistents Activitat 
13/09/16 Martina Perelló Reunió amb el secretari tècnic i el personal tècnic del 

Departament de Cultura per presentar i gestionar el 
pressupost de 2016 i de 2017. 

13/09/16 Membres del 
grup de treball  

Reunió del grup de treball per dissenyar i organitzar 
les primeres Jornades del CEM (vegeu acta en 
l’annex1). 

27/09/16 Miquel Oliver 
Martina Perelló 

Reunió amb IRIE i la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Palma per coordinar i distribuir les 
tasques de les Jornades (vegeu l’acta en l’annex 1) 

28/09/16 Membres del 
CEM 

Ple de constitució del CEM. Hi assisteix el 
vicepresident i conseller executiu del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports.  

29/09/16 Miquel Oliver 
Martina Perelló 

Reunió amb el president i la secretària de la FELIB 
Presentació de les Jornades i acord de col·laboració 
entre les dues entitats. 
Dia 11 de novembre es farà una jornada al matí amb 
els ponents del municipi de Pessac, oberta a regidors i 
personal tècnic d’educació dels municipis de les Illes 
Balears (vegeu acta en l’annex 1) 

30/09/16  Es remet a la Conselleria d’Educació el requeriment 
d’enviament de la normativa sobre el procés 
d’escolarització, tal i com queda acordat a la primera 
sessió plenària del CEM (annex 7) 
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Octubre 
 
Data Assistents Activitat 
06/10/16  Entrada al registre de la Conselleria d’Educació de la 

carta de petició per accedir a les dades del GESTIB. 
13/10/16 Membres del 

grup de treball 
Reunió amb el grup de treball de preparació de les 
Jornades. 

13/10/16 Membres CP Comissió permanent del CEM. 
25/10/16 Miquel Oliver  

Martina Perelló 
Reunió amb el director insular de Cultura, Rafel M. 
Creus, i amb el cap de servei de Cultura, Xisco Riera 
Presentació de les Jornades i proposta de les activitats 
properes del CEM.  
Demanda de col·laboració del CEM en projectes de 
Cultura. 

26/10/16 Miquel Oliver Reunió de presidents dels conselles escolars insulars 
amb el president del CEIB. 

26/10/16 Miquel Oliver Assistència a l’acte en commemoració del 30è 
aniversari de COCETA i el 50è aniversari del CIDE 
organitzat per la sectorial d’ensenyament de la Unió de 
Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears. 

 
Novembre 
 
Data Assistents Activitat 
02/11/16 Membres del 

grup de treball  
Reunió per a la preparació de les Jornades, amb 
simulacre del funcionament de l’activitat que es durà a 
terme dia 12 de novembre amb els grups de treball. 

02/11/16 Membres CP Comissió Permanent del CEM. 
03/11/16 Membres de la 

taula rodona 
Martina Perelló 

Preparació de la taula rodona de les Jornades, amb el 
moderador de la taula, Jordi Vallespir. 

 
08/11/16 

Miquel Oliver Roda de premsa a la seu del Consell de Mallorca per 
presentar les Jornades. 
El president del CEM conjuntament amb el conseller 
de Cultura, Patrimoni i Esports les presenten. 

10/11/16 Miquel Oliver 
Martina Perelló 

Reunió amb personal tècnic de l’IRIE per preparar i 
organitzar les Jornades.  
Preparació de la documentació. 

11 i 12 
Nov. 

Participants a les 
Jornades 

Trobada a la FELIB amb regidors i personal tècnic 
d’Educació. 
Desenvolupament de les Jornades. 

16/11/16 Membres CEM Ple del CEM fet al CEIP Molí d’en Xema (Manacor). 
 

25/11/16 Martina Perelló Assistència a la cloenda de les I Jornades de Reflexió i 
Debat: Mobilitat Sostenible, Millorant la Ciutat, amb 
la conferència «Escoles i Mobilitat Sostenible» de 
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Francesco Tonucci, organitzat pel Departament de 
Mobilitat de l’Ajuntament de Palma. 

28/11/16 Miquel Oliver 
Martina Perelló 

Reunió del president amb el director insular de 
Cultura, Rafel M. Creus, per determinar projectes i 
activitats de col·laboració. 

30/11/16 Membres CP Comissió Permanent del CEM. 
 
 

 
Ple del Consell Escolar de Mallorca del 16 de novembre de 2016 

 

 

 
Comissió Permanent del 30 de novembre de 2016 

 

Desembre 
 
Data Assistents Activitat 
12/12/16 Francesca Marí Assistència a l’audiència pública per repensar Mallorca  

«Cultura i desenvolupament local», al Centre 
Flassaders de Palma, organitzada pel Consell de 
Mallorca (activitat de lliure concurrència, amb l’eix 
fonamental de participació de la ciutadania a la presa 
de decisions dels òrgans polítics que la representen).  
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16/12/16 Miquel Oliver 
Martina Perelló 

Assistència i presentació del Consell Escolar de 
Mallorca a la Reunió anual de bibliotecaris 2016, 
organitzada pel Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, a la sala d’actes de 
l’edifici de la Misericòrdia. 

19/12/16 Martina Perelló Assistència a l’acte inaugural «Desayunos de la 
CECEIB: Un cafè amb l’educació», al CaixaForum 
Palma, amb la participació com a ponent del conseller 
d’Educació i Universitat, Martí March i Cerdà, 
organitzat per la Confederació Espanyola de Centres 
d’Ensenyament de les Illes Balears – Associació 
Centres d’Ensenyament de les Illes Balears. 

28/12/16 Miquel Oliver Reunió amb el Director Insular de Cultura, el Sr. Rafel 
Creus i representants de FAPA en relació al Foment de 
la lectura. 

 
 

                            
                                                       Reunió anual de bibliotecaris 2016 

 

 

8. REUNIONS AMB EL CEIB 
 

El president (com a titular) i la vicepresidenta (com a suplent) són membres del 
Consell Escolar de les Illes Balears en representació del Consell Escolar de Mallorca. 
D’altra banda el president és membre (titular) de la Comissió Permanent en 
representació del sector I, presidents dels consells escolars insulars, i del sector K, 
representants dels consells insulars. Durant l’any 2016 i des de la publicació del 
nomenaments en el BOIB s’ha assistit a les reunions següents: 
 
Data Activitat 
11/02/16 Plenari (presa de possessió en representació del Consell Escolar de 

Mallorca) 
17/02/16 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu 
22/02/16 Comissió Permanent 
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03/03/16 Comissió Permanent 
09/03/16 Plenari 
17/03/16 Comissió Permanent 
05/04/16 Plenari 
02/05/16 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu 
24/05/16 Plenari 
27/06/16 Plenari 
08/09/16 Comissió Permanent 
21/09/16 Comissió Específica Temporal per elaborar el document del Pacte per 

l’Educació 
22/09/16 Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu 
05/10/16 Comissió Específica Temporal per elaborar el document del Pacte per 

l’Educació 
07/10/16 Comissió Permanent 
25/10/16 Comissió Específica Temporal per elaborar el document del Pacte per 

l’Educació 
27/10/16 Plenari 
03/11/16 Comissió Permanent 
10/11/16 Comissió Específica Temporal per elaborar el document del Pacte per 

l’Educació 
17/11/16 Comissió Permanent 
01/12/16 Comissió Específica Temporal per elaborar el document del Pacte per 

l’Educació 
 
El president, Miquel Oliver, en representació del CEM, presentà una esmena al 
projecte d’Informe 08/2016 del CEIB (vegeu l’annex 8). 
 

9. PREMSA I COMUNICACIONS 
 
La constitució recent de nou del CEM i les activitats fetes dins l’any 2016 han estat 
presents a la premsa.  
 
En el web oficial del Consell de Mallorca s’han publicat les notícies següents: 
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La premsa digital també se n’ha fet ressò: 
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La notícia de la nova constitució del CEM es va emetre pel canal IB3 al programa 
Notícies, dia 29 de setembre de 2016. 

També s’han publicat activitats i notícies del CEM a webs i xarxes socials de diferents 
entitats representades o bé relacionades (FAPA, STEI, UOB, FSIE, CEIB, UCTAIB, 
CCOO, Ajuntament de Felanitx) amb al CEM. 

10. PUBLICACIONS EN EL BOIB RELACIONADES AMB EL CEM 

DATA NÚM. 
BOIB 

PUBLICACIÓ 

05/03/2016 30  Acord del Consell de Govern de 4 de març de 2016 pel 
qual es nomenen el president i la vicepresidenta del 
Consell Escolar Insular de Mallorca 

02/08/2016 98 � Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca 
de designació de representants del Consell Insular 
de Mallorca al Consell Escolar Insular de Mallorca, 
proposta de nomenaments de la presidència i 
vicepresidència, i nomenament de la secretària 
� Nomenament de membres, titulars i suplents, 
del Consell Escolar de Mallorca 
� Canvi en la secretaria del Consell Escolar 
Insular de Mallorca 

22/09/2016 120 Nomenament de membres, titulars i suplents, del 
Consell Escolar de Mallorca 

(La relació d’aquests BOIB es troben en l’annex 9) 

11. INFORME ECONÒMIC 

Pressupost 2016 

1. Ordinari no inventariable     500 
2. Premsa, revistes i altres publicacions         300 
3. Material informàtic no inventariable       1.000 
4. Atencions protocol·làries         600 
5. Jornades, conferències i cursos       1.500 
6. Estudis i treballs tècnics       2.000 
7. Dietes, locomocions i trasllats          1.000 
8. Assistències Plenari (37 x 30 = 1110 € x 3)       3.390 
9. Assistències comissions (11 x 30 = 330 € x 5)       1.650 
10. Assistències permanents (13 x 30 =390 € x 4)                           1.560 
11. Ponències (dictàmens i informes) 4 x 104                        416 

TOTAL     13.916 
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Despesa real  

Segons l’article 1.3 del Reglament d’organització i funcionament del CEM, «als 
efectes administratius i pressupostaris, el CEM s’adscriu a la Direcció Insular de 
Cultura del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca.»  

S’ha presentat sol·licitud de fiscalització de l’expedient de l’abonament de les 
indemnitzacions a cobrar pels membres del Consell Escolar de Mallorca per 
assistència a les reunions del Ple i comissions per un total de 4.240 euros. 

I s’han presentat factures dels ponents de les Jornades, amb reserva de crèdit per 
un total de 1.050 euros. 

1. Jornades «Mapa escolar, escolarització i equitat»       1.050 
8. Assistència a reunions plenàries i comissions permanents       4.240 

TOTAL       6.290 

12. BLOG DEL CEM 

S’ha creat el blog del CEM amb l’enllaç: 

 https://consellescolardemallorca.wordpress.com/. 
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13. ANNEXOS 

 
1. Resum de les reunions informatives i grups de treball. 
2. Acta del Ple de 28-9-2016 
3. Acta de la CP de 13-10-2016 
4. Acta de la CP de 2-11-2016 
5. Acta del Ple de 16-11-2016 
6. Acta de la CP de 30-11-2016 
7. Requeriments 
8. Esmena presentada al CEIB 
9. Publicacions al BOIB  
10. Memòria de les Jornades 
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ANNEX 1 
 

Resum de les reunions informatives del Consell Escolar de Mallorca 
 
Una vegada proposats els representants a consellers titulars i suplents al Consell 
Escolar de Mallorca (CEM) i un cop nomenats oficialment el president i la 
vicepresidenta del Consell Escolar de Mallorca, amb l’objectiu d’exposar les primeres 
passes fetes i també amb les ganes, amb la il·lusió i amb la necessitat de començar la 
tasca, es duen a terme les següents reunions informatives per sectors: 
 
*Dia 28 de juny, grups E, G i J: representants del Consell de Mallorca, dels 
ajuntaments de Mallorca i dels consells escolars municipals. 
 
*Dia 29 de juny, grups B i C: representants dels pares i de les mares d’alumnes de 
Mallorca i de l’alumnat d’ensenyament no universitari. 
 
*Dia 6 de juliol, grups F, H i K: representants de l’administració educativa, de les 
organitzacions patronals dels centres d’ensenyament no universitari privat concertat 
de Mallorca, i dels centres escolars públics i centres escolars concertats. 
 
*Dia 11 de juliol, grups A, D i I: representants del professorat, del personal 
d’administració i de serveis, i dels sindicats d’ensenyament. 
 
El desenvolupament d’aquestes reunions segueix l’estructura següent: 
 
1. Presentació dels assistents i presentació per part del vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles Mascaró.  
 

Cal destacar la presència del vicepresident a la primera reunió, amb el 
seu suport a la nova creació del CEM.  
També es valora la representativitat i l’assistència de l’alumnat.  
Un altre aspecte que es comenta és que formen part d’aquest consell 
membres que ja n’han format part, entre els quals hi ha el primer 
president del CEM.  
S’agraeix a la FAPA l’interès per la nova creació del CEM i l’impuls 
que hi ha donat. 

 
2. El president del CEM, Miquel Oliver, exposa les passes fetes fins ara respecte de la 
creació de nou del CEM i les propostes per al curs actual (s’adjunta el full Reunions 
sectorials per a la reconstitució del Consell Escolar de Mallorca 2016). 
 

Es comenten els tres àmbits d’intervenció: 
 

- Mapa escolar i procés d’escolarització: aquesta és la funció pròpia 
del Consell Escolar. Necessitam començar a fer-hi feina per avançar-
nos al procés d’escolarització futur, així com tenir propostes si hi ha 
consultes de la resolució d’escolarització. Per això, es proposa la 
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creació d’unes jornades que siguin un espai de debat, de les quals es 
puguin extreure conclusions i propostes clares. 

- Serveis educatius municipals i dinamització d’aquests. Fer 
comunitat educativa. 

- Modificació del reglament: s’exposa la necessitat de reformar el 
reglament perquè sigui més proper i més representatiu tant del 
professorat-centres, com dels municipis i de les famílies. La tria dels 
membres ha de ser molt més àgil. Cal repensar com volem aquest 
reglament i quina representativitat volem, per fer-lo més participatiu, 
encara que se n’hagin d’augmentar els membres. També cal valorar 
que el president i el vicepresident puguin ser elegits pel mateix 
Consell Escolar. Cal continuar la línia de reforma dels consells 
escolars també iniciada des del CEIB. 

  
3. Torn d’intervencions: 
 

- D’entrada es valora l’assistència a les diferents convocatòries, així 
com també la participació dels assistents.  

- Una de les idees compartides per tots els grups fou respecte de la 
utilitat de la creació del nou Consell. 

- Tothom considera necessari crear espais i òrgans de debat per arribar 
a pactes per consens. 

- Es considera necessari treballar en el mapa escolar i que aquesta 
tasca sigui prioritària dins el CEM. La proposta de les jornades es 
considera molt encertada i adequada, sempre que siguin espais de 
debat que condueixin a propostes que es traslladin als òrgans 
competents en el mapa escolar i en el procés d’escolarització. 

- Es proposa que el CEM sigui un òrgan que pugui dinamitzar els 
consells escolars municipals, que conegui els serveis educatius dels 
diferents municipis i que pugui fer d’element dinamitzador d’aquests 
serveis, amb la idea de fer una comunitat educativa.  

- Es considera necessari començar a fer feina en el reglament, lligat 
també amb l’anterior, amb l’objectiu que aquest respongui a una 
organització del CEM més participativa i representantiva. 

  
4. Conclusions finals: 
 
S’acorda crear els següents grups de treball: 
*Preparació de les jornades. 
*Recollida d’informació per a la modificació del reglament. 
 
Miquel Oliver Trobat        Francisca Marí Escandell               Martina Perelló Contestí  
President                            Vicepresidenta                               Secretària 
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REUNIÓ MODIFICACIÓ REGLAMENT CEM    20 juliol 2016 
Assisteixen: Xisco STEI, Elisa FAPA, Vicenç FAPA, Miquel Angel, Jordi 
Aspectes tractats: 
*Es tracta de fer una primera recollida d’informació, de mirar altres reglaments 
d’altres consells escolars i després constituir el grup de treball-comissió. 
*Fer un funcionament per Google drive, obert a tots per anar reflexionant tots respecte 
el tema. El document que tenim de base es pot posar i anar fent esmenes. Crear un 
document amb normatives amb una graella comparativa. 
*Tenir en compte on tenim competències, però cal reformar el que fa: funcions, 
nombre integrants (nombre considerable per ser prou operatius), votació del president 
i vicepresident d’entre tots els membres (triar entre els que es puguin presentar). 
*Les persones que tenen un càrrec com ara president, vicepresident  haurien d’estar 
alliberades unes hores de l’entitat on fan feina. Hi ha d’haver una certa 
professionalització, alliberar, això condiciona molt a la presentació de candidatures. 
*El president és el que ha de representar les decisions del plenari i no la seva opinió 
pròpia, quan acudeix com a membre del CEM a altres organismes i entitats. 
*Implicació al nomenament de càrrecs també Conselleria Educació. 
*Evitar de totes que el Consell es pugui disoldre i evitar que passi el que s’ha produït 
durant aquests quatre anys darrers, en tot cas que quedi una gestora. Per això és 
possible que es pugui fer una renovació cada dos anys, una part, i així evitar que sigui 
de nou tot cada 4 anys.  
*Tenir en compte la representativitat dels sindicats pot anar variant, però no té perquè 
canviar la persona. 
*Intentar incloure altres funcions, poder emetre informes com ara també un tema 
important com les infraestructures. 
*Poder ser àgils i això no ha d’implicar que per cada informe que es presenti al CEIB 
s’hagin de fer plens del CEM. No cal repetir reunions, gairebé som els mateixos 
representants. La finalitat és tal vegada compartir informació i arribar a acords. 
*Delegar, encara que ni hagi tots els grups, a la Permanent, però donar possibilitat que 
tingui veu i no vot tots els que vulguin. El president ha de tenir suport de la permanent 
mínim. 
*Revisar representativitat dels ajuntament amb la FELIB i Assemblea de Batles. Ha 
de ser més àgil i útil. S’hauria de mirar una representativitat més educativa que 
política. Que les persones que proposin puguin ser membres de serveis educatius 
municipals o dels conselles escolars municipals. Cal revisar nombre de ciutadans del 
municipi, zones, mancomunitats, ... 
*S’ha d’incloure aprovació d’un pressupost. A article 1 parla de la dotació de recursos 
per part del Consell Insular. 
*Revisant altres normatives veiem: 
 - Aspectes relacionats amb la paritat. 
 - Membres del Consell de Joventut formen part del CE d’Andalusia. 
 - També a Andalusia tenen un membre del Institut de la Dona. 
 - Cal revisar els articles territorials de Catalunya i Euskadi. 
*Una de les funcions importants que hauríem de tenir és el potenciar els consells 
escolars municipals. Promoure activitats de dinamització. Disposar de voluntaris per a 
la dinamització dels consells escolars municipals. Ser el CEM espai d’assessorament 
per a constituir conselles escolars municipals. 
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REUNIÓ GRUP TREBALL JORNADES 20 JULIOL DE 2016 
 
Assisteixen: Amanda Fernández, Daviu Sánchez, Helena Inglada, Albert Lobo, Pep 
Palou, Dana Garcias, Susanna Moll, Jaume Adrover, Isabel Montero i Luis García. 
 
Excusen absència: Mªdel Pilar Santiesteban. 
 
Resum de la reunió: 
 
Presenta document amb proposta de feina FAPA: 

*Partir d’un anàlisis previ de dades, per tenir punt de partida. Les dades però 
no ens han de condicionar. El GESTIB s’hi té accés relatiu a les dades.  
*Les jornades s’haurien d’estructurar amb un tema comú o  temàtiques 
específiques derivades. Els grups de treball tractaran tot tots o bé cadascun un 
tema, per segments? 
*Al final s’ha de crear un document conjunt que ens ha de servir per poder fer 
reflexió i aportacions al procés d’escolarització. No sabem que podran recollir 
per enguany, però sabem que el document és una proposta a llarg plaç.  

 
*Presenta documents de consulta amb propostes d’experiències d’èxit el President del 
CEM: (amb aquestes ponències es tracta de presentar més que els resultats el camí 
recorregut per fer-les). 
 OCDE 
 UNICEF 
 Mapa escolar de l’eixample (elaborat per APIMAs) 
 Universitat de Vic 
 Estudi UIB-GREI Jordi Vallespir 
 Document diferents municipis de Catalunya  
 Retalls premsa experiències Manacor, Sa Pobla, Inca (també experiències  
 
Es crearà carpeta al google drive per compartir i per anar treballant. 
 
*Quan parlam de dades hem de saber de quins dades volem disposar. 
 
*Amb les dades s’ha de tenir en compte també els valors absoluts, els percentatges, 
ratios i %. Els municipis van augmentant o minvant la població fet que afecta bastant 
al procés d’escolarització. 
 
*Es comenta que s’han de tenir en compte els recursos, així com també dins les dades 
recollir resultats acadèmics. Saber fracàs escolar. 
 
*No podrem evitar i de fet és un tema clau el tema de la immigració.  
 
*Quan parlam d’infraestructures i la mancança d’aquestes no podrem evitar parlar de 
la mobilitat dels estudiants. 
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*Cal tenir present quines dades té Conselleria respecte mapa escolar. Ells diuen que 
per desembre volen treure la resolució a debat. Ens interessa tenir el document abans 
per poder tenir arguments de debat sòlids. Però és interessant la Conselleria prengui 
part dins les jornades, que pugui fins i tot participar de les ponències, si més no abans 
per poder posar dades i propostes, fugint però del discurs institucional.  
 
*Es poden fer conferències a dues veus. 
 
*STEI pot aportar un document respecte ratios que pot aportar. 
 
*Cal tenir en compte els centres concertats i la política de les adscripcions. 
 
Conclusions: 
 
Dates: 4 i 5 novembre 
Horari: divendres horabaixa i dissabte tot el dia (catering dissabte IES Sureda i 
Blanes) 
Lloc: A concretar UIB (Guillem Cifre o Jovellanos) 
Nombre participants: 100 -150 persones 
Propera reunió jornades: Dimarts 13 de setembre  
Temes a tractar: De manera transversal s’han de tractar l’equitat (proporcionalitats) i 
recursos. 
Ponències: 
 *Mapa escolar eixample 
 *Proposta Terrassa: Anna Tarabini 
 *Proposta Manlleu: Jordi Collet 
 *Experiències: Inca, Manacor, Sa Pobla, Porreres 
 *Jordi Vallespir 
 *Xavier Bornal 
 
 
Tasques: 
Lloc: Miquel Oliver 
Catering: Daviu Sánchez i FAPA. S’haurà de gestionar transport. 
Documents base: (màxim per presentar document dia 13 de setembre) 
 *Ratios: STEI i Amanda Fernández 
 *Immigració i inclusió: FAPA 
 *Concertada-públic: USO 
 *Territori (zones escolars): Ajuntament de Palma-Amanda Fernández 
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REUNIÓ GRUP TREBALL JORNADES CEM 
13 SETEMBRE DE 2016 

 
 
Assisteixen: Daviu Sánchez, Helena Inglada, Albert Lobo, Pep Palou, Dana Garcias, 
Isabel Montero, Miquel Angel Santos (suplent de Luis García) 
 
Excusen: Susanna Moll, Jaume Adrover, Amanda Fernández, Mª del Pilar 
Santiesteban i Francisca Marí. 
 
Resum de la reunió: 
 
*Es fa proposta de canvi de dates amb motiu de la impossibilitat d’assistència 
d’alguns ponents. Les jornades es realitzaran divendres dia 11 i  dissabte dia 12 de 
novembre de 2016. 
 
*Les jornades les organitza CEM conjuntament amb Ajuntament de Palma, la FELIB 
i IRIE. Es realitzarà una reunió tècnica per concretar gestió, difusió i finançament.  
 
*Està confirmada la reserva de l’espai: Es realitzaran a la sala d’actes de l’Edicifi 
Guillem Cifre de Colonya de la UIB. Disposarem de la sala d’actes i de tres aules 
per a les reunions de dissabte matí. 
 
*De la inscripció dels participants s’encarregarà IRIE. També es sol·licitarà a través 
d’IRIE que li siguin reconegudes les hores de formació a tots els participants.  
 
*Es preveu servei de catering pel dia 12 de novembre (berenar del matí i dinar).  Es 
demanarà a IES Sureda i Blanes. (Ja que no és possible finalment aquesta opció, s’ha 

contactat amb ASPAS i la setmana vinent rebrem pressupost). 

 
*S’enviarà a tots els membres del CEM juntament amb la documentació pel Ple, el 
plannig horari de les jornades. 
 
*El planning de les jornades és el següent: 
 
Divendres 11 de novembre 
 
Hora Activitat 

15,00 h Recollida de documentació 
16,00 h. Presentació jornades 
16,30 h.  Conferència: Adeline Sauvanet (Pessac, França) Pendent confirmació 
18,00 h. Descans 
18,30 h. Conferència: DG Planificació, Ordenació i centres educatius Sr. Antoni 

Morante Milla 
19,30 h.  Taula Rodona: Presentació Ajuntaments de Mallorca (Inca, Sa Pobla, 

Manacor, Calvià) i Servei d’Escolarització. Modera Jordi Vallespir (UIB) 
21,00 h Fi jornada 
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Dissabte 12 de novembre 
 
Hora Activitat 

9,30 h.  Conferència: Aina Tarabini (UAB) 
10,45 h. Descans 
11,15 h. Treball per ponències/grups de debat 
14,30 h. Dinar 
16,00 h.  Conferència: Xarxa d’escoles de l’Eixample (Barcelona) 
18,00 h.  Descans 
18,30 h Presentació de conclusions 
19,30 h. Clausura de les jornades 
 
*Si es confirma la presència de la ponent Adeline Sauvanet (Ville de Pessac), 
s’aprofitarà la seva estada per realitzar el matí de dia 11 de novembre una reunió amb 
els regidors i tècnics d’educació dels municipis interessats.  
 
*Respecte els grups pel debat/ponències: 
 

S’han elaborat uns primers documents que s’ubicaran a la carpeta compartida 
del google drive. De moment disposam dels següents documents: 
 

-Ratios: Elaborat per STEI (són dades del curs passat, es treballarà un 
nou document intentant recollir les dades actuals). Aquest document 
només inclou dades d’infantil i primària. S’inclouran les de secundària.  

  -Inclusió: Elaborat per FAPA. 
  -Pública/Concertada: Elaborat per USOIB. 

-Territori: En procés, resta pendent compartir a la carpeta de google 
Drive, Susana Moll (regidora de l’Ajuntament de Palma i responsable 
de la ponència) ens va informar que ens uns dies el document estarà 
disponible. 

 
Tots els documents tenen un format i estructura diferent. Han de servir com a 
punt de partida pel debat.  Els participants a les jornades, que hauran escollit a 
quin grup volen participar, disposaran de la documentació abans de les 
jornades. 

 
 L’estructura i funcionament del grup de debat/ponències serà: 
  Hi haurà un grup de debat per cada tema. 

Prèviament s’haurà seleccionat un moderador/ponent i un secretari/a de 
cada grup. 
S’iniciarà amb l’exposició d’un breu resum de la documentació per part 
dels responsables de la seva elaboració. 
Es realitzarà una dinàmica de grups per tal de poder enllestir el debat, i 
es disposarà d’una plantilla amb les qüestions a debatre. 
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  Es redactaran unes conclusions. 
  S’exposaran les conclusions dissabte horabaixa a tots els participants. 
  
*Per tal de treballar la documentació de cada grup de debat acordam: 
 

-Els documents estaran disponibles per a tots els membres d’aquest grup de 
treball a una carpeta compartida del google drive. 

 -Cada grup treballa amb llibertat de disseny. 
 -Es podran fer modificacions i comentaris als documents des del google Drive 
fins dia 5 d’octubre. 
-Dia 5 octubre es realitzarà reunió monogràfica a les 17:00h per comentar els 
canvis i elaboració definitiva dels diferents documents. 
-A partir de llavors s’enviarà el document a tots els membres del CEM.  
-S’obrirà un termini per fer-hi esmenes que s’hauran de remetre a secretaria 
del CEM per correu electrònic. Les esmenes seran reenviades a tots els 
membres.  
-Es podran remetre esmenes fins 24 octubre.  
-Es convocarà una reunió amb la comissió específica per tancar jornades i 
documents. 

 
  *Resum del calendari d’actuacions previstes, de moment, de preparació de les 
jornades: 
 
28 setembre a les 17:00h Ple del CEM: Aprovació de les jornades 
14 setembre a 5 octubre  Termini per a fer comentaris als documents, al 

google drive, només els membres del grup de 
treball. 

5 octubre a les 17:00h Reunió monogràfica grup de treball de les jornades 
per analitzar les esmenes als documents. 

6 octubre  Enviament a tots els membres del CEM dels 
documents 

6 octubre a 24 octubre  Termini per fer esmenes als documents per part de 
tots els membres del CEM que seran remeses a la 
secretària del CEM. 
 

24 octubre (a confirmar) Reunió de la comissió específica per a concloure 
documents i organització de les jornades 

(Dins octubre a concretar dia)  Reunió tècnica CEM, Ajuntament de Palma i IRIE 
(Dins octubre a concretar dia) Reunió amb els membres de la taula rodona  
11 i 12 novembre Jornades  
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REUNIÓ GRUP TREBALL JORNADES 

13 OCTUBRE DE 2016 
 
Assisteixen: Amanda Fernández, Daviu Sánchez, Helena Inglada, Albert Lobo, Dana 
Garcías, Joana Bardina, Isabel Montero, Luis García, Miquel Oliver, Francisca Marí, 
Martina Perelló. 
 
Resum de la reunió: 
 
1.El President del CEM presenta com serà el cartell de les jornades i explica com han 
quedat estructurades, gestions realitzades i tasques pendents. S’obri torn per a fer 
aportacions i demanar dubtes: 
 
Es demana: 
*Possibilitat de servei de custòdia de fills per a aquelles famílies participants que així 
ho necessitin. 
S’habilitarà un espai i es demanarà col·laboració voluntària d’estudiants dels Estudis 
de Mestre. 
Caldrà una dotació de material mínima. Es mirarà si hi ha possibilitat de que ho deixi 
en préstec l’Ajuntament de Palma. 
 
*Quins seran els canals de difusió?: 
-La FELIB farà arribar als ajuntaments. 
-Sindicats a través dels seus afiliats. 
-Ajuntament de Palma farà arribar la publicitat als centres i APIMAS. 
-FAPA: APIMAS. 
-Entitats membres del CEM feran difusió. 
-Enviar formulari per demanar posar-ho a la pàgina WEIB  i missatge al GESTIB de 
la Conselleria d’Educació. 
-Pàgina del Consell de Mallorca i s’enviarà a la cap de comunicació del Departament 
de Cultura del Consell de Mallorca. 
-Es faran cartells de difusió en paper, s’han de sol· licitar a la secretària del CEM. 
 
2. Funcionament dels grups de debat i documents: 
 
Es mantenen els 4 grups.  
Al full d’inscripció serà un camp obligatori escollir un grup de debat.  
A cada grup es realitzarà una dinàmica per tal de poder tenir un sistema organitzat del 
debat, amb recollida de conclusions. La dinàmica tindrà tres preguntes claus que 
s’elaboraran des del CEM, es comentarà amb moderadors de cada grup, es sotmetrà a 
proposta dels membres del grup de treball de jornades i finalment als membres de la 
comissió permanent. 
Els grup de debat no inclouran ponències. Per tant, ho eliminarem de la publicitat. 
Per a cada grup de treball hi haurà uns documents de suport accessibles al blog del 
CEM i d’informació a les jornades. Aquests documents seran: 
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*Territori: Es crearà un document amb les aportacions de Susanna Moll, i amb 
aportacions de l’article de Cuadernos de Pedagogia.  

 *Inclusió: Document elaborat per Helena i Albert 
 *Ratios: Document elaborat per Dana i Amanda 

*Escola pública i escola concertada: S’elaborarà un nou document entre en 
Daviu  i Miquel a aportacions de l’article de Pere Nieto. 

 
Faran de moderadors i secretaris de cada grup de debat: 
 
Grup  Moderador Secretari 
Territori Susanna Luis 
Inclusió Helena/Xisca Albert 
E. Pública i privada Daviu Isabel 
Ratios Dana Amanda 
 
Per tal de fer un simulacre de la dinàmica ens reunirem dia 2 de novembre de 2016 a 
les 17:00h. Es convidarà a altres membres del CEM a participar-hi. 
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ACTA REUNIÓ 
 IRIE, Regiduria d’Educació de l’Ajuntament de Palma  i Consell Escolar de 

Mallorca (CEM) 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 27 setembre de 2016              Hora: 13:00h                     Lloc: IRIE 
 
Assisteixen: 
Jesús Salinas, President de l’IRIE, Joana Bardina, Directora General d’Educació de 
l’Ajuntament de Palma, Miquel Oliver, President del CEM i Martina Perelló, 
Secretària del CEM 
 
Ordre del dia i desenvolupament de la sessió: 
1. Presentació de la proposta de les jornades de dia 11 i 12 de novembre (“Mapa 

escolar, escolarització i equitat”) i coordinació per a l’organització de les mateixes. 
 
El President del CEM exposa la justificació i proposta de les jornades, amb cadascuna 
de les ponències. També explica que el matí, aprofitant que la conferència inaugural 
serà a càrrec del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Pessac (França), on està 
previst que assisteixi el seu Regidor d’Educació, el Sr. Emmanuel Magés, així com la 
Directora del Departament, la Sra. Adeline Sauvanet, i debut a l’experiència del 
mateix departament en el tema que ens ocupa, s’organitzarà una trobada-jornada per 
conèixer de primera mà el seu projecte i compartir-lo amb les diferents regidories 
d’educació dels municipis de les Illes (pendent de concretar amb la FELIB). 
 
Acords: 
*IRIE s’encarregarà: 

-Conjuntament amb FUECIB de les inscripcions i cobrament de les quotes (es 
preveu 30 euros per persona). 
-Sol·licitud crèdits per professorat i expedirà certificats. 
-Elaborarà cartell de difusió. 

 -Aportarà una quantitat de 1000 euros (inclosa la reserva d’espais). 
*Ajuntament de Palma s’encarregarà: 

-Es demanarà la gestió de desplaçaments i allotjaments. A tramitar, si és 
possible amb l’agència de viatges que gestiona desplaçaments de l’Ajuntament 
-Aportarà a les jornades una quantitat de 1000 euros (pendent de confirmar i 
estaran inclosos els desplaçaments). 

*A l’acte d’inauguració es convidarà al rector de la Universitat (on està previst que 
assisteixi batle i president del Consell de Mallorca) i a l’acta de clausura hi assistirà el 
director de l’IRIE, (on està previst que assisteixi president FELIB, Vicepresident del 
Consell de Mallorca). 
 
A la informació d’inscripció hi ha de figurar que el preu inclou berenars i dinar de 
dissabte 12 de novembre. També que els participants s’han d’apuntar a un grup de 
debat de manera obligatòria. 
*S’encomanarà un roller de les jornades. 
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ACTA REUNIÓ 
 Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i Consell Escolar de 

Mallorca (CEM) 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 29 setembre de 2016 
Hora: 11:30h 
Lloc: Cambra de Comerç 
 
Assisteixen: 
Joan Carles Verd, President de la FELIB 
Neus Serra, Secretària general de la FELIB 
Miquel Oliver, President del CEM 
Martina Perelló, Secretària del CEM 
 
Ordre del dia: 
Presentació de la proposta de les jornades de dia 11 i 12 de novembre (“Mapa 

escolar, escolarització i equitat”) i coordinació per a l’organització de les mateixes. 
Desenvolupament de la sessió: 
El President del CEM exposa la justificació i proposta de les jornades, amb cadascuna 
de les ponències. Es comenta la importància de la participació de tota la comunitat 
educativa i per tant, també, la presència dels serveis educatius municipals.  
Aprofitant que la conferència inaugural serà a càrrec del Departament d’Educació de 
l’Ajuntament de Pessac (França), on està previst que assisteixi el seu Regidor 
d’Educació, el Sr. Emmanuel Mages, així com la Directora del Departament, la Sra. 
Adeline Sauvanet, i degut a l’experiència del mateix departament en el tema que ens 
ocupa, trobam adient organitzar una trobada-jornada per conèixer de primera mà el 
seu projecte i compartir-lo amb les diferents regidories d’educació dels municipis de 
les Illes. 
 
Acords: 
*Divendres 11 de novembre, de 10:00h a 12:00h, s’organitzarà a la seu de la FELIB, 
una trobada formativa a càrrec del departament d’educació del municipi de Pessac, 
amb les regidories d’educació dels diferents municipis de les Illes. La FELIB 
s’encarregarà de fer full d’inscripció per a aquesta trobada. Hi haurà videoconferència 
per a que ho puguin seguir municipis de les altres illes. 
*La FELIB assumirà el cost d’aquesta trobada de divendres matí i en pagarà les 
ponències. 
*Respecte a les jornades, la FELIB participarà amb la difusió als diferents municipis, i 
suggerirà a cada municipi que subvencionin, com a mínim, tres places (una per a la 
regidoria, una per a les associacions de pares/mares dels centres i una per a centres 
educatius). Faran servir els seus mitjans de comunicació per a fer la difusió i els 
remetran al lloc d’enllaç de les inscripcions. 
*La FELIB farà una oferta, possiblement subvencionada, per als desplaçaments i 
estada d’algunes places dels municipis de les altres Illes.  
*A l’acta de clausura hi participarà el president de la FELIB. 
*La FELIB constarà com a entitat també organitzadora de les jornades. 
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ANNEX 2 
  

ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1 
Caràcter: ordinària 
Data: 28 de setembre de 2016 
Horari: de 17.00 a 19.15 h 
Lloc: sala d’actes de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 
 
Assistents 
 
- Grup A: representants del professorat 

Lluís Segura Gelabert 
Dana Garcias Mas 
Luis García Albújar 
Josep A. Palou Mas 
Antoni Riera González 
Jordi Gual Martínez 
Sebastià Bonet Maimó 
M. Pilar Santiesteban Corral 

- Grup B: representants dels pares i de les mares 
Vicente Rodrigo Ramírez 
Elisa Pons Vich 
Glòria Ferrer Camps 
Maria Cristina Conti Oliver 
Juan Jesús Bouzas Grau 

- Grup D: representant del personal administratiu dels sindicats 
Antoni Cabot Canals 

- Grup E: representants del Consell de Mallorca 
Amanda Fernández Rubí 
Joan Barceló Matas 
Margarita Plomer Fornés 

- Grup F:representants de l’administració educativa 
Francesca A. Giner Mayol 

- Grup G: representants dels ajuntaments 
Susanna Moll Kammerich 
Maria Arenas Zarco 
Josep Valero González 
Bernat Roig Galmés 

- Grup H: representants de la patronal 
Bernat J. Alemany Ramis 

- Grup I: representants dels sindicats 
Francesc Xavier Alomar Novila  

- Grup J: representants dels consells escolars municipals 
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Isabel Montero Morán 
- Grup K: representants dels centres públics i dels privats i concertats 

Jaume Adrover Nadal 
Llorenç Llop Postic 
Maria de la Concepció Moragues de Oleza 

- Miquel F. Oliver Trobat, president  
- Francisca Marí Escandell, vicepresidenta 
- Martina Perelló Contestí, secretària 
 
Absents 
 
- Selene Serrano de Juan (grup C) 
- Victòria Isabel Rufete García (grup C) 
- Sara Sánchez Puig (grup C) 
- Daviu Sánchez Llull (grup D) 
- Catalina Font Borràs (grup D) 
 
Ordre del dia 
 

1. Paraules de benvinguda del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles 
Mascaró. 

2. Presentació de l’equip de la presidència del CEM. 
3. Presa de possessió dels consellers i de les conselleres i lliurament de les 

credencials. 
4. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball del 2016. Informació del 

procés de constitució del CEM. 
5. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de les jornades sobre el mapa 

escolar a Mallorca. 
6. Proposta i aprovació, si escau, del procediment per treballar les propostes del 

Consell Escolar de les Illes Balears remeses al CEM. 
7. Elecció dels membres de la Comissió Permanent. 
8. Proposta d’aprovació, si escau, del requeriment a la Conselleria d’Educació i 

Universitat perquè informin el CEM sobre les propostes de resolucions que 
regulen el procés d’adscripció, d’admissió i de matriculació de l’alumnat. 

9. Informació del president. 
10. Torn obert de paraules. 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Paraules de benvinguda del vicepresident primer i conseller executiu de 

Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles 
Mascaró 

 
El vicepresident adreça unes paraules de coratge a la nova creació del CEM 
com a eina dinamitzadora de l’educació i de la feina en positiu per la 
comunitat educativa. El Consell de Mallorca impulsarà i donarà suport al 
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CEM, proposant, d’entrada, a la presidència i a la vicepresidència persones de 
reconegut prestigi tant de l’àmbit universitari com de l’àmbit dels centres 
educatius de primària i secundària de Mallorca. 

 
2. Presentació de l’equip de presidència del CEM 

El vicepresident presenta l’equip de presidència format per Miquel F. Oliver 
(president), Francisca Marí (vicepresidenta) i Martina Perelló (secretària). 

 
3. Presa de possessió dels consellers i de les conselleres i lliurament de les 

credencials 
 

Per dur terme el que s’estableix en l’article 7.5 i 11.2g del Reglament de 
funcionament del CEM, el president del CEM, juntament amb el vicepresident 
del Consell de Mallorca, lliuren les credencials corresponents als membres 
consellers del CEM. 

 
4. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball del 2016. Informació 

del procés de constitució del CEM 
 

El president del CEM exposa les passes fetes fins ara per dur a terme la 
creació de nou del CEM. Tot seguit es presenta el pla de treball del 2016. 
S’aprova per assentiment unànime. 

 
5. Presentació i aprovació,si escau, de la proposta de les jornades sobre el 

mapa escolar a Mallorca 
 
Es presenta la proposta d’unes jornades sobre el mapa escolar. El president 
exposa que s’ha creat un grup de feina per dissenyar aquestes jornades, el qual 
hi fa feina des del juliol d’enguany. Aquest grup, al qual el president manifesta 
el seu agraïment per la feina que fa, està format per consellers del CEM 
membres de la FAPA, del sindicat Alternativa, del sindicat STEI, del sindicat 
UOB, del sindicat USO, dels consells escolars municipals, del Consell de 
Mallorca i de l’Ajuntament de Palma.  
 
S’exposen també les reunions que s’han mantingut amb les entitats 
col·laboradores (Ajuntament de Palma, IRIE i FELIB). S’explica que, 
aprofitant la ponència de la ciutat de Pessac, s’organitzarà el matí del mateix 
dia 11 de novembre una sessió formativa a la FELIB. Es convidaran els 
responsables de les regidories d’educació dels municipis de les Illes a 
participar-hi. 
 
A continuació, s’obri un torn d’intervencions, en què es fan les propostes 
següents: 
 

- Es demana que tant en els espais de debat com en les ponències es 
controli el temps i es respecti l’horari de manera rigorosa, per poder 
dur a terme totes les activitats presentades. 
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- Se suggereix la possibilitat d’enregistrar les ponències.  

 
- Es demana que se sol·licitin crèdits per al professorat. 

 
- Les entitats membres del CEM s’ofereixen per fer difusió de les 

jornades.  
 

- Es demana que s’organitzin de manera rigorosa els torns de preguntes 
després de cada ponència. 

 
Finalment, es comenta que una vegada que es constitueixi la Comissió 
Permanent, aquesta assumirà les decisions i l’organització de les jornades.  

 
Acord  
 
Els membres del CEM aproven per assentiment unànime que les jornades es 
duguin a terme i el programa elaborat per la comissió de treball (annex2). 

 
6. Proposta i aprovació, si escau, del procediment per treballar les propostes 

del Consell Escolar de les Illes Balears remeses al CEM 
 

Atès que la gran majoria d’entitats tenen representació en els dos consells 
(CEIB i CEM) i, amb la idea d’agilitar la participació, la comunicació i els 
tràmits —i evitar així l’excés de reunions—, la presidència del CEM proposa 
en el ple un procediment de treball (annex 3).  
 
Acord 
 
S’aprova aquest procediment per assentiment unànime. 

 
7. Elecció dels membres de la Comissió Permanent 
 

El president explica el procediment per triar els membres de la Comissió 
Permanent (annex 4). Cada grup de consellers ha d’elegir titulars i suplents 
entre els consellers titulars del CEM i, una vegada triats, s’ha de comunicar el 
resultat a la presidència del CEM. Cal destacar que el dret de sufragi actiu per 
a aquesta elecció correspon als consellers de cada grup, siguin els titulars o bé 
els suplents. El dret de sufragi passiu correspon exclusivament als consellers 
titulars. Una vegada s’ha explicat la normativa, es creen les meses de cada 
grup i es fa l’elecció dels membres. 

 
D’acord amb les actes adjuntes (annex 5), la Comissió Permanent queda 
constituïda de la manera següent: 

 
Grup A: representants del professorat 
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Sector dels centres públics 
Titular: Dana Garcias Mas (STEI) 
Suplent: Luis García Albújar (sindicat Alternativa) 
 
Sector dels centres privats i concertats 
Titular: Jordi Gual Martínez (USOIB) 
Suplent: Sebastià Bonet Maimó (STEI) 
 
Grup B: representants dels pares i de les mares de l’alumnat 
 
Sector dels centres públics 
Titular: Vicente Rodrigo Ramírez (FAPA) 
Suplent: Elisa Pons Vich ((FAPA) 
 
Sector dels centres privats i concertats 
Titular: Maria Cristina Conti Oliver (FAPA) 
Suplent: Juan Jesús Bouzas (CONFAECIB) 
 
Grup C: representants de l’alumnat 
Pendent d’elecció per absència dels representants del grup. 
 
Grup E: representants del Consell de Mallorca 
 
Titular: Margarita Plomer Fornés 
Suplent: Amanda Fernández Rubí 
 
Grup F: representant de l’administració educativa 
 
Titular: Francesca A. Giner Mayol 
Suplent: Catalina Font Borràs 
 
Grup G: representant dels ajuntaments de Mallorca 
 
Titular: Josep Valero González 
Suplent: Maria Arenas Zarco 
 
Grup K: representant dels centres públics 
 
Titular: Llorenç Llop Postic 
Suplent: Jaume Adrover Nadal 
 
Grup K: representants dels centres concertats 
Titular: Concepció Moragues de Oleza 

 
8. Proposta d’aprovació, si escau, del requeriment a la Conselleria 

d’Educació i Universitat perquè informin el CEM sobre les propostes de 
resolucions que regulen el procés d’adscripció, d’admissió i de 
matriculació de l’alumnat. 

 
Es fa un torn d’intervencions. Es demana que també es faci un requeriment a 
la Conselleria d’Educació i Universitat per a que el CEM disposi de dades del 
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sistema educatiu per tal de poder elaborar els informes anuals de la situació 
educativa a l’illa de Mallorca, d’acord amb el Reglament delCEM.  
 
Acords 
 
S’acorda per assentiment unànime fer el requeriment a la Conselleria sobre el 
procés d’adscripció, d’admissió i de matriculació de l’alumnat (annex6). 
 
S’acorda que, en la propera reunió de la Comissió Permanent, es tractarà sobre 
el requeriment a la Conselleria d’Educació i Universitat per a que el CEM 
disposi de les dades del sistema educatiu. 

 
9. Informació del president  
 

El president informa que manquen nomenar dos membres del Consell Escolar 
de Mallorca i els suplents corresponents. Un membre del grup G, en 
representació dels ajuntaments, que està pendent d’aprovar pel ple de 
l’Ajuntament de Binissalem, i un membre del grup J, en representació dels 
consells escolars municipals, que està pendent d’aprovar el Consell Escolar 
Municipal d’Alcúdia. 

 
10. Torn obert de paraules 
 

Jordi Gual (USOIB) manifesta l’agraïment i l’esforç per la recuperació del 
CEM, a la vegada que transmet el seu ànim per continuar endavant. Se suma a 
l’agraïment Vicenç Rodrigo en representació de la FAPA, el qual afegeix 
l’agraïment al suport i a l’encoratjament del vicepresident del Consell de 
Mallorca. Finalment se sumen a l’agraïment la resta de membres del CEM. 

 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària,                                                           Vist i plau, 
                                                                               El president 
 
Martina Perelló Contestí                                         Miquel F. Oliver Trobat 
 
ANNEXOS: 
Annex 1: pla de treball de 2016 
Annex 2: planificació de les jornades: Mapa escolar, escolarització i equitat. 
Annex 3: proposta de procediment per tractar sobre les propostes que el CEIB envia al 
CEM. 
Annex 4: normativa de l’elecció dels membres de la Comissió Permanent. 
Annex 5: actes de l’elecció dels membres de la Comissió Permanent. 
Annex 6: proposta de requeriment a la Conselleria d’Educació i Universitat perquè 
informin el CEM sobre les propostes de resolucions que regulen el procés 
d’adscripció, d’admissió i de matriculació de l’alumnat. 
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ANNEX 3: 
 

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 
CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA 

  
Identificació de la sessió 
Núm.: 1 
Caràcter: ordinari 
Data: 13 d’octubre de 2016 
Horari: de 18.00 h a 20.30 h 
Lloc: sala de reunions del Centre Cultural la Misericòrdia 
 
Assistents: 
 
Grup A: Representants del professorat 
Dana Garcias Mas 
Jordi Gual Martínez 
Grup B: Representants dels pares i mares 
Vicenç Rodrigo Ramírez 
Maria Cristina Conti Oliver 
Grup E: Representants del Consell de Mallorca 
Amanda Fernández Rubí (suplent) 
Grup G: Representants dels ajuntaments 
Josep Valero González 
Grup K: Representants dels centres 
Maria de la Concepció Moragues de Oleza 
President: Miquel F. Oliver Trobat 
Vicepresidenta: Francisca Marí Escandell 
Secretària: Martina Perelló Contestí 
 
Absents: 
Francisca A. Giner Mayol (Grup D) excusa l’absència 
Llorenç Llop Postic (Grup K) excusa l’absència 
 
Ordre del dia: 
1. Benvinguda als membres de la Comissió. 
2. Recollida de propostes, debat i aprovació, si escau, de les comissions específiques 
del CEM. 
3. Disseny i aprovació, si escau, del procediment d’assignació de membres de les 
comissions específiques. 
4. Elaboració i aprovació, si escau, del Pla de Treball i del pressupost per a l’any 
2017. 
5. Elaboració del calendari de reunions del Ple i de la Comissió Permanent per a l’any 
2016. 
6. Procés d’organització de les jornades: proposta i aprovació, si escau, d’assignació a 
la Comissió Permanent. Si n’és el cas, presa d’acords sobre aquest tema. 
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7. Elaboració i aprovació, si escau, d’un requeriment a la Conselleria d’Educació i  
Universitat perquè el CEM pugui accedir a les dades del Sistema Educatiu de 
Mallorca. 
8. Debat i presa d’acords, si escau, sobre la situació del Consell Escolar de l’Estat. 
9. Informacions del president. 
10. Torn obert de paraules. 
 
Desenvolupament de la sessió 

1. Benvinguda als membres de la Comissió. 
El president dóna la benvinguda als membres de la comissió, a la vegada que els 
agraeix la participació. 
 

2. Recollida de propostes, debat i aprovació, si escau, de les comissions 
específiques del CEM. 

El president recorda els articles del Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Escolar de Mallorca respecte de les comissions específiques. Tot seguit fa la 
proposta de tres comissions, a partir de les anteriors del CEM i també a partir del 
recull de propostes que es varen fer a les reunions sectorials de l’inici d’aquest nou. 
 
Aquestes propostes de comissions són: 

♦ Planificació i ordenació del sistema educatiu. 
♦ Serveis pedagògics, innovació i participació educativa. 
♦ Elaboració de l’informe anual de la situació educativa a Mallorca. 
♦ Renovació i nou reglament del CEM. 

 
Després d’un torn de paraules, s’acorda per unanimitat: 
- La comissió específica de Renovació i nou reglament, que serà de caràcter temporal. 
L’elecció dels seus membres es regirà per criteris diferents, a causa de l’especificitat i 
donada la importància que s’hi representi cada grup i/o entitat. 
- Hi haurà tres comissions específiques de caire permanent: 
� Planificació i ordenació del sistema educatiu. 
� Serveis pedagògics, innovació i participació educativa. 
� Elaboració de l’informe anual de la situació educativa a Mallorca. Aquesta 

Comissió ha de seguir les directrius de la Comissió Permanent, que dicta cada any, 
procurant que sigui un informe adaptat a les competències del CEM. 

 
3. Disseny i aprovació, si escau, del procediment d’assignació de membres de 

les comissions específiques. 
La Comissió Permanent determina, per unanimitat, els criteris inicials d’assignació 
dels membres següents: 

• Segons el Reglament del CEM, les comissions específiques poden 
estar formades per un màxim de vuit persones. S’entén que el president 
i la secretària del CEM, que poden formar part d’aquesta Comissió, no 
computen dins els vuit membres. Sí que hi computa la vicepresidenta, 
si hi vol formar part. El president té dret a vot, però la secretària del 
CEM no. Si la secretària del CEM no pot assistir a les reunions, s’ha de 
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nomenar entre els membres un secretari/a que, en aquest cas, sí que ha 
de tenir dret a vot. 

• Els criteris per assignar membres a les comissions específiques de caire 
permanent són: 
♦ Es dóna un termini de 15 dies, a partir de l’endemà d’aquesta 

Comissió Permanent, a tots els titulars del CEM perquè es puguin 
apuntar a participar en alguna de les comissions; s’hi ha d’establir 
un ordre de preferència, d’un fins a un màxim de tres. 

♦ Si hi ha més de vuit sol·licituds, el criteri que s’ha d’aplicar és 
evitar repetir entitats dins una mateixa comissió. Si així i tot hi ha 
més membres, s’ha de demanar que cada entitat pugui ser al manco 
a una de les comissions. 

• El fet de pertànyer a alguna comissió específica de caire permanent, no 
ha de ser incompatible en poder formar part també de la Comissió 
Específica del Reglament. 

• Per a la Comissió Temporal de Reglament s’han de seguir els criteris 
següents: 
♦ Es dóna un termini de 15 dies, a partir de l’endemà de la Comissió 

Permanent, perquè es puguin apuntar els membres titulars del 
CEM. 

♦ Si hi ha més de vuit sol·licituds, els criteris per assignar els 
membres han de ser: 

• Que no hi hagi més d’un membre de cada entitat. 
• Si així i tot encara hi ha massa membres, que tengui prioritat aquella 

entitat que no tengui cap membre que formi part de la Comissió 
Permanent (CP). 

• Si encara així hi ha massa membres, s’ha d’aplicar el criteri de no 
repetir membres del mateix grup. 

• En darrer terme, en cas d’igualtat de condicions, s’ha d’aplicar el 
criteri de paritat. 
♦ A més d’aquests criteris s’ha de tenir en compte: 

� La possibilitat que a les comissions específiques hi puguin 
participar com a convidats més membres, per aconseguir 
representativitat de totes les entitats. En aquest cas aquests 
membres tenen veu, però no tenen dret a vot. 

� S’han de facilitar les vies de comunicació entre els membres 
del mateix grup. 

� Si es modifica el reglament i, per tant, es pot modificar la 
representativitat de les diferents entitats membres del CEM, 
s’han de revisar de nou els membres que hi poden formar part, 
tant de les comissions específiques com de la CP. 

� A la propera CP, s’han d’assignar els membres aplicant aquests 
criteris. Si cal poden modificar-se, d’acord amb la Comissió 
Permanent, per aplicar criteris on tothom hi sigui representat. 
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4. Elaboració i aprovació, si escau, del Pla de Treball i del pressupost per a 
l’any 2017. 

 
El president exposa la proposta del Pla i el pressupost per al 2017. 
Es proposa modificar dues partides del pressupost: 
* Estudis i treballs tècnics, en 1.000 euros. 
* S’amplien el nombre de reunions previstes de comissions específiques, passen de 
quatre a set reunions anuals. Per tant, es modifica així la partida amb un total final de 
10.080 euros. 
S’aproven per unanimitat el Pla i el pressupost del 2017, amb les modificacions 
pertinents. Resta pendent d’aprovació al proper Ple del CEM. 
 

5. Elaboració del calendari de reunions del Ple i de la Comissió Permanent 
per a l’any 2016. 

 
El calendari de les reunions properes queda de la manera següent: 

• S’obri un termini fins a l’1 de novembre als membres titulars del CEM 
per enviar propostes per formar part de les comissions específiques. 

• 2 novembre del 2016: reunió per preparar les jornades, a les 17.00 h 
• 2 novembre del 2016: Comissió Permanent, a les 18.00 h 
• 16 novembre del 2016: Ple del CEM a Manacor a les 18.00 h 

 
6. Procés d’organització de les jornades: proposta i aprovació, si escau, 

d’assignació a la Comissió Permanent. Si n’és el cas, presa d’acords sobre 
aquest tema. 

 
Es presenta el cartell definitiu de les jornades, en espera de tenir enllaç per fer les 
inscripcions en breu. S’ha d’eliminar dins els grups de treball la part de ponències, 
que s’ha de suplir amb els documents de suport als quals els participants tenen accés 
al web. Ja s’ha creat el web amb la informació de la jornada, on s’ha d’incloure el 
servei de custòdia d’infants. S’hi exposen les reunions mantingudes amb les diferents 
entitats que organitzen conjuntament les jornades (Ajuntament de Palma i FELIB)i el  
repartiment del cost de les jornades entre aquestes. 
 
El president també explica la sessió formativa que es farà el matí a la FELIB per als 
ajuntaments de les illes. 
 
Es demana que se’n faci difusió màxima a través de les diferents entitats. 
 
S’aprova per unanimitat que el seguiment i el control de la gestió i de l’organització 
de les Jornades de l’11 i 12 de novembre, a partir d’ara, sigui assumida per la 
Comissió Permanent. El grup de treball creat per a l’organització, ha de quedar dissolt 
el 2 de novembre, una vegada feta una sessió de prova de la dinàmica prevista per al 
12 de novembre. 
Després d’un torn d’intervencions i de debat respecte dels documents de suport dels 
grups de treball de les jornades, s’acorda el següent: 
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• El document de suport «Escola pública i escola concertada» s’ha de 
revisar de nou i ha de reproduir només alguns dels paràgrafs de 
l’article de Pere Nieto. 

• El document de suport «Territori» ha de ser l’article d’en Xavier Bonal 
de la revista Cuadernos de pedagogía juntament amb un document, 
pendent de redacció. 

• Una vegada redactats els articles de nou, s’han d’enviar als membres 
del grup i també els membres de la Comissió Permanent, perquè hi 
puguin fer les esmenes pertinents. 

• Finalment s’han d’incorporar al web. 
 

7. Elaboració i aprovació, si escau, d’un requeriment a la Conselleria 
d’Educació i Universitat perquè el CEM pugui accedir a les dades del 
Sistema Educatiu de Mallorca. 

 
Els membres de la Comissió Permanent aproven per unanimitat la proposta de 
requeriment a la Conselleria d’Educació i Universitat sobre l’accés a les dades del 
Sistema Educatiu de Mallorca. Només es demana que es faci més visible en 
eldocument la demanda concreta. Abans d’enviar-lo cal aprovar-lo en el Ple del CEM. 
 

8. Debat i presa d’acords, si escau, sobre la situació del Consell Escolar de 
l’Estat. 

 
El president informa i facilita article als membres de la Comissió Permanent sobre la 
situació del Consell Escolar de l’Estat. No es pren cap acord, de moment. 
 

9. Informacions del president. 
 

 El president comenta que s’han posat en contacte amb el CEM, la UCTAIB (ha 
registrat una sol·licitud demanant la participació al Consell escolar) i la CECE (que ha 
manifestat que properament també ho farà per escrit). 
 
S’acorda per unanimitat que poden assistir al Ple com a convidats, tal i com 
s’estableix en l’article 21 del Reglament d’organització i funcionament del CEM. 
 
També es comenta que en la modificació del Reglament s’ha de plantejar incloure la 
participació d’aquestes entitats. 
 

10. Torn obert de paraules. 
 

Es demana quin ha de ser el posicionament del CEM respecte del pacte per les Illes. 
S’acorda que a la propera Comissió Permanent s’ha de debatre. 
 
Cristina Conti demana pels correus rebuts sobre les esmenes als documents del CEIB. 
El president recorda el procediment acordat en la sessió del Ple del 28 de setembre 
sobre aquest tema. 
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Es comenta que no poden reproduir els mateixos debats que ja es tracten en la CEIB, 
encara que sí que s’hi han de tenir en compte les propostes d’aquells que no hi estan 
representats, com ara els consells escolars. 
Per tant, i seguint amb el que es va aprovar al Ple, cada vegada que es rebin propostes 
del CEIB per fer esmenes, s’han de remetre als membres titulars del CEM. Si algú vol 
fer esmenes, s’han de remetre a tots els membres de la CP; i en funció de l’acord o no, 
de la rellevància i de la relació amb les funcions pròpies del CEM, es pot convocar 
una CP amb caràcter extraordinari (en primer terme s’intentarà arribar a acords via 
correu electrònic). 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària,                                                                                Vist i plau, 
                                                                                                     El president 
 
Martina Perelló Contestí                                                            Miquel F. Oliver Trobat 
 
ANNEXOS 
Annex 1: Proposta comissions específiques 
Annex 2: Pla de Treball i Pressupost de 2017 
Annex 3: Proposta de requeriment de dades a la Conselleria d’Educació i Universitat. 
Annex 4: Proposta de cartell de les jornades 
Annex 5: Article «Consejo Escolar del Estado» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

                 

         

 
Memòria de 2016 

Centre Cultural la Misericòrdia. Plaça de l’Hospital, 4 07012 Palma Telèfon: 971 219 627 Fax: 971 219 644  
61 

ANNEX 4: 
ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT  

DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2 
Caràcter: ordinària 
Data: 2 de novembre de 2016 
Horari: de 18.00 a 20.15 h 
Lloc: Sala de reunions del Centre Cultural la Misericòrdia 
 
Assistents 
 
- Grup A: representants del professorat 

Dana Garcías Mas 
Jordi Gual Martínez 

- Grup B: representants dels pares i de les mares 
Vicente Rodrigo Ramírez 
Maria Cristina Conti Oliver 

- Grup E: representant suplent del Consell de Mallorca 
Amanda Fernández Rubí 

- Grup F:representants de l’administració educativa 
Francesca A. Giner Mayol 

- Grup G: representants dels ajuntaments 
Josep Valero González 

- Grup K: representants dels centres públics, privats i concertats 
Llorenç Llop Postic 
 

- Miquel F. Oliver Trobat, president  
- Francisca Marí Escandell, vicepresidenta 
- Martina Perelló Contestí, secretària 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (13/10/2016). 
2. Assignació, si escau, dels membres de les comissions específiques permanents 

i de la comissió específica temporal, a partir de les propostes dels consellers. 
3. Aprovació, si escau, de les funcions i de les normes de funcionament de les 

comissions específiques permanents i de la comissió específica temporal. 
4. Proposta de presidències i de secretaria de les comissions específiques 

permanents i de la comissió específica temporal. 
5. Revisió de l’organització de les jornades. 
6. Proposta del procediment per al canvi d’imatge del CEM i, si escau, aprovació 

d’aquest i modificació del pressupost per al 2017. 
7. Posicionament del CEM sobre el Pacte d’Educació per les Illes. 
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8. Revisió del procediment per presentar esmenes al CEIB. 
9. Proposta d’ordre del dia per al plenari del 16 de novembre. 
10. Informació del president. 
11. Torn obert de paraules. 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (13/10/2016) 
S’aprova l’acta per unanimitat. 
 
2. Assignació, si escau, dels membres de les comissions específiques 

permanents i de la comissió específica temporal, a partir de les propostes 
dels consellers (Annex 1) 

Una vegada recollides les propostes dels membres consellers, es creen les 
comissions específiques, tot respectant el procediment d’assignació aprovat el 13 
d’octubre de 2016. També s’intenta respectar l’ordre de preferència que els 
mateixos membres han comunicat. 
 
El president comenta que totes les entitats han respectat aquests criteris. Totes les 
comissions tenen representants. Les comissions A i B tenen el màxim de 
consellers. Però encara hi ha possibilitats de poder formar part de la comissió C i 
D. 
 
La constitució de les comissions queda de la manera següent: 

 
A: PLANIFICACIÓ  I ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU 
 
Grup A:  

 Dana Garcias Mas 
 Josep Palou Mas 
 M. Pilar Santiesteban Corral 
Grup B: 

 Maria Cristina Conti Oliver 
Grup G: 

 Maria Arenas Zarco 
Grup H: 

 Bernat J. Alemany Ramis 
Grup J: 

 Isabel Montero Morán 
Grup K:  

 Jaume Adrover Nadal 
 
 
B: SERVEIS PEDAGÒGICS, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ EDUCATIVA 
 
Grup A:  

 Luis García Albújar 
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 Antoni Riera González 
 Sebastià Bonet Maimó 
Grup B: 

 Glòria Ferrer Camps 
Grup E: 

 Amanda Fernández Rubí 
 Joan Barceló Matas 
Grup F: 

 Francisca A. Giner Mayol 
Grup G: 

 Josep Valero González 
 
C: ELABORACIÓ DE L’INFORME ANUAL DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA A 
MALLORCA 
 
Grup A:  

 Jordi Gual Martínez 
Grup B: 

 Vicenç Rodrigo Ramírez 
 Elisa Pons Vich  
Grup I: 

 Francesc Xavier Alomar Novila 
Grup K: 

Llorenç Llop Postic  
Maria de la Concepció Moragues de Oleza 

 
D: RENOVACIÓ I NOU REGLAMENT DEL CEM 
 
Grup A:  

 Luis García Albújar 
 Jordi Gual  Martínez 
 M. Pilar Santiesteban Corral 
Grup B: 

 Vicenç Rodrigo Ramírez 
 Elisa Pons Vich 
Grup G: 

 Josep Valero González 
Grup I: 

 Francesc Xavier Alomar Novila 
 

S’aprova aquesta constitució per unanimitat. 
  
3. Aprovació, si escau, de les funcions i de les normes de funcionament de les 

comissions específiques permanents i de la comissió específica temporal 
El president del CEM proposa que la Comissió Permanent triï ponents per 
elaborar informes i dictàmens entre els membres consellers, encara que no formin 
part de la comissió específica. 
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S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
4. Proposta de presidències i secretaria de les comissions específiques 

permanents i de la comissió específica temporal 
El president proposa que les presidències i secretaries de cada comissió quedin 
constituïdes de la manera següent: 
 
*Comissió específica A:  

President: Miquel F. Oliver Trobat 
Secretària: Martina Perelló Contestí 

 
*Comissió específica B:  

President: Francisca Marí Escandell 
Secretària: Martina Perelló Contestí 

 
*Comissió específica C:  

President: Miquel F. Oliver Trobat 
Secretària: Martina Perelló Contestí 

 
*Comissió específica D: 

President: Miquel F. Oliver Trobat 
Secretària: Martina Perelló Contestí 
 

S’aprova per assentiment unànime. 
 
5. Revisió de l’organització de les jornades 
El president presenta el programa definitiu de les jornades, amb les modificacions 
que hi ha en els actes d’inauguració i de clausura, ja que el conseller d’Educació 
va demanar formar-ne part.  
Vicenç Rodrigo, tot i que entén la demanda del conseller, i, per tant, també això 
diu molt a favor del nivell i de la preparació de les jornades i del que s’hi tractarà, 
vol manifestar que aquesta situació és lamentable. 
El president també comenta que en data d’avui, prèvia la Comissió Permanent, 
s’ha fet una prova de la dinàmica dels grups de treball. S’ha modificat una de les 
preguntes del grup de treball de territori i alguns aspectes tècnics i funcionals. 
Els documents de suport s’exposaran al web, una vegada rebudes les propostes de 
modificació. Es modificaran els documents de ràtios i se’n configurarà un de nou, 
que aglutini ambdós, ja que molts d’aspectes s’hi repetien. També es comenta que 
en el document d’escola pública i d’escola concertada s’han fet les modificacions 
a partir del consens entre president i membres d’USOIB.  
El president també comunica que s’ha rebut per escrit la decisió de l’ECIB de no 
participar com entitat en les jornades. I s’obre un torn de paraules sobre aquest 
tema:  
*Vicenç Rodrigo: manifesta el seu suport a la forma de gestionar i de consensuar 
els documents de les jornades; a les formes adoptades i a l’intent que el president 
ha mantingut pel tractament d’aquesta postura de l’ECIB. Encara que pot entendre 
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i respectar la postura d’ECIB, en lamenta la manca d’implicació. Comenta que les 
persones que han preparat les jornades mereixen un respecte i creu que la millor 
manera de manifestar i de proposar convivència entre centres sostinguts amb fons 
públic és participant, tal i com ho han fet altres entitats que representen el mateix 
col·lectiu de centres concertats, com ara USOIB. És important saber de les seves 
idees per anar construint feina. 
*Jordi Gual: lamenta que la persona representant de l’ECIB no sigui present a 
aquesta Comissió Permanent, per poder exposar la seva opinió. Així i tot, recorda 
que els documents foren consensuats i que es modificaren i eliminaren aquells 
aspectes amb els quals no hi havia acord. Va deixar clar que havíem de parlar 
d’escoles mantingudes amb fons públic i que s’havien de recollir les sensibilitats 
d’ambdues parts.   
*Miquel Oliver: explica quines converses va mantenir amb els membres 
representants de l’ECIB, on els recordava que no està tancat el termini per fer 
esmenes als documents i que, per tant, es poden suprimir encara aspectes que no 
siguin fruit del consens. La resposta va ser que dia 31 varen prendre una decisió 
consensuada i que, coneguts els documents i l’enfocament i l’orientació de les 
jornades, no sintonitzen amb els posicionaments continguts en el document d’Illes 
per una pacte. 
*Cristina Conti: suggereix que figuri una anotació en els documents que manifesti 
que són documents de suport per iniciar el debat, més enllà que tots els membres 
del CEM comparteixin les opinions que hi surten. 
Per acabar amb aquest tema, el president comenta la baixa matrícula i demana als 
presents que, tot i que li consta que se n’ha fet difusió, cal que es faci un 
recordatori. 
 
6. Proposta del procediment per al canvi d’imatge del CEM i, si escau, 

aprovació d’aquest i modificació del pressupost per al 2017 
El president proposa fer un canvi d’imatge del CEM, aprofitant que també es farà 
un canvi de reglament. Es proposa modificar el logotip per  donar-li una imatge 
nova més escolar i més actual. Proposa que es faci un concurs entre l’alumnat i 
l’exalumnat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. 
S’elaboraran unes bases i s’escollirà un jurat, així com també uns premis i s’haurà 
d’ajustar el pressupost. 
S’aprova per assentiment unànime. 
 
7. Posicionament del CEM sobre el Pacte d’Educació per les Illes. 
Després d’un torn d’intervencions s’acorda que el president comunicarà al 
president del CEIB que, una vegada es presenti a esmenes el document Illes per un 
pacte, es podrà disposar d’un termini ampli per poder fer les aportacions i, en tot 
cas, poder declarar aquells aspectes que pertoquin al CEM. 
  
8. Revisió del procediment per presentar esmenes al CEIB 
En el Ple de 28 de setembre es va acordar un procediment per presentar esmenes 
al CEIB. Per això, en el proper Ple es recordarà que no es tracta de reproduir els 
debats del CEIB. S’informarà als membres del CEM que la Comissió Permanent 
recomana que les entitats que tenen representació directa al CEIB no dupliquin 
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esmenes ni aportacions a través del CEM. Només seguirem el procediment 
acordat per als temes que són competències pròpies del CEM i per a aquelles 
entitats no representades al CEIB.  
 
9. Proposta d’ordre del dia per al plenari del 16 de novembre 
El president proposa l’ordre del dia següent: 
* Presentació de la composició de les comissions específiques del CEM 
* Presentació del Pla i pressupost de 2017. Dins aquest apartat es comentarà quin 
serà el procediment per tractar els informes sobre els projectes normatius remesos 
pel CEIB. 
* Valoració de les jornades de l’11 i 12 de novembre. 
* Requeriment de sol·licitud de dades a la Conselleria (una vegada revistat l’accés 
al GESTIB i es vegi que les dades són insuficients). 
 
10. Informació del president 
El president informa que s’ha fet una reunió de coordinació amb el director 
general de Cultura del Consell de Mallorca. Aquesta Direcció està interessada a 
treballar conjuntament amb el CEM i fer-la partícip dels projectes com ara el Pla 
de Foment de Lectura o el de «Cultura tradicional i teatre». A l’espera que ens 
informin de quina tasca es demana al CEM, aquests temes es tractaran en 
Comissió Permanent i en les comissions específiques. 
 
11. Torn obert de paraules 
Amb l’objectiu de fer un consell escolar de municipis i centres i, per tant, 
descentralitzar els llocs de reunió, es proposa fer el proper ple del CEM a un 
municipi diferent de Palma. Amanda Fernández ofereix la possibilitat d’anar al  
CEIP Molí d’en Xema (Manacor), els membres del CEM manifesten estar-hi 
d’acord i, per tant, es farà sol·licud d’ús d’aquest centre a l’Ajuntament de 
Manacor. 

 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària,                                                           Vist i plau, 
                                                                                 El president 
 
 
 
 
Martina Perelló Contestí                                         Miquel F. Oliver Trobat 
 
ANNEXOS 
Annex 1: Acords sobre la creació de les comissions específiques. 
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ANNEX 5: 
 

ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA 
 
Identificació de la sessió                (Pendent aprovació) 
 
Núm.: 2 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 de novembre de 2016 
Horari: de 18.10 a 20.15 h 
Lloc: CEIP Molí d’en Xema (Manacor) 
 
Assistents 
 
- Grup A: representants del professorat 

Dana Garcias Mas 
Luis García Albújar 
Josep A. Palou Mas 
Sebastià Bonet Maimó 

- Grup B: representants dels pares i de les mares 
Vicente Rodrigo Ramírez 
Elisa Pons Vich 
Glòria Ferrer Camps 
Verónica Martínez Roca (suplent) 
Juan Jesús Bouzas Grau 

- Grup D: representant del personal administratiu dels sindicats 
Daviu Sánchez Llull 

- Grup E: representants del Consell de Mallorca 
Amanda Fernández Rubí 
Joan Barceló Matas 

- Grup F: representants de l’Administració educativa 
Josep Bernat Sánchez Moner (suplent) 

- Grup G: representants dels ajuntaments 
Susanna Moll Kammerich 
Maria Arenas Zarco 
Josep Valero González 
Bernat Roig Galmés 

- Grup I: representants dels sindicats 
Francesc Xavier Alomar Novila  

- Grup K: representants dels centres públics i dels privats i concertats 
Jaume Adrover Nadal 
Llorenç Llop Postic 

- Miquel F. Oliver Trobat, president  
- Francisca Marí Escandell, vicepresidenta 
- Martina Perelló Contestí, secretària 
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Excusen absència: 
- Lluís Segura Gelabert (grup A) 
- Jordi Gual Martínez (grup A) 
- M. Pilar Santiesteban Corral (grup A) 
- Bernat J. Alemany Ramis (grup H) 
- Isabel Montero Moran (grup J) 
- Maria de la Concepció Moragues de Oleza (grup K) 
 
Ordre del dia 
 

11. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (28 de setembre de 2016). 
12. Presa de possessió, si escau, de consellers nous i de conselleres noves i 

lliurament de les credencials. 
13. Informació del president. 
14. Presentació de la composició de les comissions específiques del CEM i 

informació sobre l’inici de les reunions. 
15. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball i del pressupost per al 2017.  
16. Informació i valoració de les jornades dels dies 11 i 12 de novembre. 
17. Informació sobre la sol·licitud de dades del sistema educatiu de Mallorca a la 

Conselleria d’Educació. 
18. Elecció, si escau, dels membres de la Comissió Permanent representants de 

l’alumnat.  
19. Torn obert de paraules. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
El President del CEM inicia la sessió plenària agraint a l’Ajuntament de Manacor i al 
CEIP Molí d’en Xema haver cedit l’escola per fer aquesta sessió.  

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (28 de setembre de 

2016) 
 
Acord 
 
S’aprova l’acta de dia 28 de setembre de 2016 per assentiment unànime. 
 
2. Presa de possessió, si escau, de consellers nous i de conselleres noves i 

lliurament de les credencials 
 
No assisteix a la sessió cap membre conseller nou, per tant, resta pendent el 
lliurament de les credencials per a sessions plenàries pròximes. 
 
3. Informació del president 
 
Sobre els nomenaments pendents de membres del CEM, el president informa que 
el consell escolar municipal d’Alcúdia ja ha ratificat els seus representants i, per 
tant, una vegada arribi la certificació de l’acta, aquests nomenaments es publicaran 
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en el BOIB. Per altra banda, el president informa que encara resta pendent el 
nomenament d’Antònia Roca i la seva suplent. Tot i que aquest nomenament està 
en procés, ja assisteix a aquest plenari com a convidada. 
 
El president informa que la Comissió Permanent, en la sessió de dia 2 de 
novembre de 2016, acordà que les entitats que ho sol·licitassin formalment 
podrien participar com a convidades en les sessions plenàries del CEM. El 
president aprofita per agrair l’interès que aquestes entitats han manifestat pel CEM 
i comenta que es tindrà en compte en la revisió del reglament. 
 
Les entitats que han sol·licitat formar part del CEM i que assisteixen a la sessió 
com a convidades són: 
 

- L’Associació de Centres d’Ensenyament de les les Illes Balears (CECEIB) 
- La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears 

(UCTAIB) 
- L’Assemblea 0-3 
- La Federació d’Ensenyament de CCOO 
 

El president també informa que la Conselleria d’Educació i Universitat ha enviat 
una resposta sobre les sol·licituds presentades pel CEM: 

 
- Sobre la resolució d’escolarització: el director general de Planificació, 

Ordenació i Centres ha contestat que enviaran aquesta resolució per poder 
emetre l’informe corresponent abans de la publicar-la en el BOIB. 

- Sobre l’accés al gestIB: el director general de Planificació, Ordenació i 
Centres ha respost que s’ha atorgat una clau d’accés a la secretària del 
CEM per accedir al gestIB/SEDEIB. 

 
4. Presentació de la composició de les comissions específiques del CEM i 

informació sobre l’inici de les reunions 
 
El president explica que, recollides les propostes de cada membre que ha volgut 
formar part de comissions específiques, d’acord amb els criteris establerts per la 
Comissió Permanent i intentant respectar l’ordre de preferències de les persones 
conselleres, queden establertes les comissions específiques.  
 
La secretària del CEM llegeix els membres de cada comissió (annex 1): 
 

Comissions específiques de caràcter permanent 

 
A: PLANIFICACIÓ  I ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU 

 
Grup A:  
 Dana Garcias Mas 
 Josep Palou Mas 
 M. Pilar Santiesteban Corral 
Grup B: 
 Maria Cristina Conti Oliver 
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Grup G: 
 Maria Arenas Zarco 
Grup H: 
 Bernat J. Alemany Ramis 
Grup J: 
 Isabel Montero Morán 
Grup K:  
 Jaume Adrover Nadal 
 
President: Miquel F. Oliver Trobat 
Secretària: Martina Perelló Contestí  
 

B: SERVEIS PEDAGÒGICS, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ EDUCATIVA 
 
Grup A:  
 Luis García Albújar 
 Antoni Riera González 
 Sebastià Bonet Maimó 
Grup B: 
 Glòria Ferrer Camps 
Grup E: 
 Amanda Fernández Rubí 
 Joan Barceló Matas 
Grup F: 
 Francisca A. Giner Mayol 
Grup G: 
 Josep Valero González 
 
Presidenta: Francisca Marí Escandell  
Secretària: Martina Perelló Contestí  
 

C: ELABORACIÓ DE L’INFORME ANUAL DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA A 
MALLORCA 

 
Grup A:  
 Jordi Gual Martínez 
Grup B: 
 Vicenç Rodrigo Ramírez 
 Elisa Pons Vich  
Grup I: 
 Francesc Xavier Alomar Novila 
Grup K: 
 Llorenç Llop Postic 
   Maria de la Concepció Moragues de Oleza 
 
President: Miquel F. Oliver Trobat  
Secretària: Martina Perelló Contestí  

 

Comissió específica de caràcter temporal 

 
D: RENOVACIÓ I REGLAMENT NOU DEL CEM 

 
Grup A:  
 Luis García Albújar 
 Jordi Gual  Martínez 
 M. Pilar Santiesteban Corral 
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Grup B: 
 Vicenç Rodrigo Ramírez 
 Elisa Pons Vich 
Grup G: 
 Josep Valero González 
Grup I: 
 Francesc Xavier Alomar Novila 
 

President: Miquel F. Oliver Trobat 
Secretària: Martina Perelló Contestí  

 
5. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball i del pressupost per al 

2017 
 
El president presenta el programa d’actuacions i el pressupost per a l’any 2017 
(annex 2). Sobre els objectius prevists per a l’any 2017 es destaquen diversos 
aspectes: 
 

- «1. Tramitar i elaborar els informes sobre els projectes normatius remesos 
pel CEIB.» Atès que la majoria d’entitats que formen part del CEM tenen 
representació en el CEIB i per evitar duplicitat de debats i de temes 
tractats, se seguirà el procediment acordat en el ple de dia 28 de setembre i 
es reservarà la veu del CEM per als aspectes relatius al funcionament i a 
les competències del mateix CEM (com poden ser les normatives referides 
a escolarització). 

- «2. Tramitar i elaborar els informes relatius a les resolucions pel que fa als 
processos d’escolarització de les diferents etapes educatives.» En previsió 
que aquestes resolucions arribin tot just després de les vacances de Nadal, 
s’establirà un calendari per tenir temps per fer els informes i poder tenir en 
compte, també, les conclusions de les jornades. 

- «8. Elaborar un estudi sobre els serveis pedagògics i la participació 
educativa dels municipis de Mallorca. A partir de l’estudi, el CEM 
elaborarà l’informe, el dictamen i la proposta corresponent». La tasca de 
recollida d’informació dels serveis municipals educatius es farà de manera 
coordinada amb la FELIB. 

- Es proposa incloure un punt nou en el pla de treball: «19. Fer un concurs, 
amb la col·laboració de l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, 
per dissenyar un logotip nou del Consell Escolar de Mallorca». L’objectiu 
és inaugurar un Consell Escolar de Mallorca amb un reglament nou i una 
imatge nova. Per això, es vol fer un logotip més actual i més escolar. Es 
proposa convocar el concurs el primer trimestre de l’any 2017. És per 
aquest motiu que el pressupost inclou una partida per a aquest concurs. 

- Pressupost: s’ha inclòs una partida d’indemnització per a les ponències 
encarregades per elaborar informes i dictàmens. A causa de la manca de 
regulació del pagament d’aquestes ponències, es proposa seguir el criteri 
establert en el CEIB (per a cada ponència s’estableix un màxim de 104 €). 
També es comenta que s’ha establert una quantitat per poder encomanar 
estudis i treballs tècnics.  
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S’obri un torn d’intervencions, en què es fan les aportacions següents:  
 
Vicenç Rodrigo exposa que arribam a una proposta assenyada i consensuada del 
programa d’actuacions per a l’any 2017 i que cal aprofitar el temps al màxim. 
S’ha d’invertir el temps en coses útils. 
 
Josep Valero considera que, ja que hi ha cinc membres consellers en representació 
dels ajuntaments de Mallorca i que aquests els proposa l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca, s’ha d’informar de les tasques que desenvolupa el CEM, 
com a mínim, una vegada a l’any aquesta assemblea i, si cal, també els regidors 
d’educació. 
 
Enric Pozo aprofita la intervenció per agrair, en primer lloc, que s’hagi convidat 
l’entitat que representa, la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes 
Balears (UCTAIB) al ple del CEM. I, en segon lloc, exposa que considera 
interessant crear com un observatori dels consells escolars municipals per saber 
quins hi ha en funcionament i quines tasques duen a terme, així com també per fer 
de suport per crear-ne de nous. 
 
El president respon que està previst fer un estudi sobre els serveis educatius 
municipals per saber quines actuacions educatives desenvolupa cada ajuntament 
de Mallorca i quin és el funcionament de les escoles 0-3 (que són competència 
municipal). Està clar que s’ha de potenciar la creació de consells escolars 
municipals i s’ha de realitzar la seva coordinació. Per això, cal treballar tant amb 
la FELIB, l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, com també amb el CEIB 
(es faran reunions per acordar actuacions conjuntes amb la intenció d’impulsar la 
creació de consells escolars municipals nous). 
 
Josep Bernat Sánchez informa que la Direcció General d’Innovació i Comunitat 
Educativa té previst realitzar actuacions per a potenciar la creació de consells 
escolars municipals als municipis que encara no en tenen. 
 
Acords 
 
1. S’aprova incloure en el programa d’actuacions, dins l’apartat d’objectius, 
aquests dos punts: 
 

19. Fer un concurs, amb la col·laboració de l’Escola Superior de Disseny de 
les Illes Balears, per dissenyar un logotip nou del Consell Escolar de Mallorca.   
 
20. Establir una reunió de coordinació, com a mínim un cop a l’any, amb 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, amb l’assistència, si cal, dels 
regidors d’educació dels municipis de Mallorca. 

 
2. S’aprova el pla i el pressupost de 2017 per assentiment unànime amb la inclusió 
dels punts acordats. 
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6. Informació i valoració de les jornades dels dies 11 i 12 de novembre 
 
Tot i que es farà una memòria de les jornades i de les conclusions, se’n proposa 
fer una primera valoració, de la qual el president vol destacar els aspectes 
següents: 
 

- Vol agrair la feina a la comissió d’organització i de disseny de les 
jornades. Sobretot, perquè va iniciar la tasca molt abans de constituir-se el 
primer plenari.  

- Considera que cal revisar els motius pels quals la inscripció no fou 
superior, tot i que fos acceptable, però destaca que els resultats foren 
plenament positius. En algunes ponències, es superaren les cent persones. 
Ara bé, s’ha de revisar el sistema d’inscripció, que ha estat llarg i 
complicat, i, s’ha de tenir en compte que l’especificitat del tema fa que 
parlem de jornades minoritàries. 

- Cal remarcar la qualitat de les conclusions, de les quals en podem treure 
dos productes: 

- Les conclusions dels grups de treball, que, una vegada que la 
Comissió Permanent les revisi, seran accessibles per als 
participants de les jornades. 

- Es treballarà en la realització d’un informe sobre mapa escolar, 
escolarització i equitat a càrrec de la Comissió Específica de 
Planificació i Ordenació del SE.  

 
La secretària informa que les presentacions dels ponents ja estan disponibles en la 
pàgina web-blog del CEM. També facilita les primeres valoracions recollides dels 
participants de les jornades. Es farà un buidatge dels qüestionaris d’opinió que es 
presentarà en la propera Comissió Permanent. 
  
A continuació, s’obri un torn de paraules: 
 
Per a Vicenç Rodrigo les jornades marquen la voluntat del CEM de ser productiu i 
útil a la comunitat educativa. S’han generat espais per compartir opinions i arribar 
a conclusions de manera consensuada. Fa un agraïment per a totes les entitats que 
hi participaren, tot i que lamenta la manca de participació d’algunes entitats que 
representen l’escola concertada. Considera que, de ben segur, les seves 
aportacions haurien donat més riquesa a les conclusions. Agraeix el lideratge i la 
maduresa de l’equip del CEM, malgrat les dificultats inicials per constituir-se. 
Respecte de la participació de les famílies comenta que, per una banda, el sistema 
per fer la inscripció fou complex i, per l’altra, que és difícil que les famílies 
s’impliquin en aspectes de caire més general respecte de la zonificació. També 
afegeix que cal fer un resum de les conclusions, revisar les que exposaren els 
grups de treball i, posteriorment, difondre-les, i no només als participants de les 
jornades. Finalment, vol destacar la manca de repercussió mediàtica. 
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Elisa Pons lamenta l’absència de responsables d’escolarització de  l’Administració 
educativa en els debats i en els grups de treball. 
 
El president explica quines foren les passes seguides per difondre les jornades als 
mitjans de comunicació. Es feu una roda de premsa dies abans de les jornades i 
s’havia previst una entrevista a la Dra. Aina Tarabini que finalment no es pogué 
fer. És cert que s’haurà de mirar com es pot aconseguir més repercussió. 
  
Josep Palou proposa que, si una altra vegada vénen ponents de Catalunya, amb 
visió de l’Administració, que aquesta visió sigui més equilibrada. Els ponents de 
les jornades foren molt crítics amb les polítiques catalanes educatives. Per una 
altra banda, comenta que ha comprovat que la documentació hi és, però és mala de 
trobar. Cal parlar amb els serveis informàtics perquè la pàgina del CEM sigui més 
accessible. 
 
El president respon que fer unes jornades i encertar amb els ponents no sempre és 
fàcil. No obstant això, comenta que l’elecció dels ponents fou consensuada amb la 
comissió d’organització i de disseny. Els ponents de Catalunya no foren triats per 
la ideologia política. La Dra. Aina Tarabini, a més de conèixer la realitat 
mallorquina, fou escollida per la tasca com a investigadora i de recerca en el tema 
que ocupava les jornades. El Dr. Andrés Encinas també pels estudis i per la 
investigació, però sobretot pel sector que representa, com són les famílies i la 
feina feta des de la FAPAC. Posteriorment, per tenir una visió d’un municipi fora 
de la nostra comunitat i després d’una recerca sobre les experiències existents 
actualment, es va proposar Pessac, municipi que, malgrat els canvis polítics, no ha 
modificat el projecte educatiu municipal. I cal destacar d’aquest projecte que 
afecta diferents àrees del govern municipal, les quals s’hi han implicat. Respecte 
dels serveis informàtics, s’intentarà penjar un enllaç directe al blog. 
 
Daviu Sánchez també vol destacar la importància de fer difusió de les conclusions 
de les jornades i de les presentacions dels ponents, sobretot de la del director 
general de Planificació i Centres, amb les dades presentades, i de fer-les 
accessibles. 
 
Joan Barceló felicita el CEM per organitzar aquestes jornades, però sobretot per 
programar-les des de la positivitat. És molt fàcil fer un diagnòstic totalment 
negatiu i pessimista. Es veié un disseny molt positiu dels ponents i sobretot uns 
objectius de millora que són necessaris dins el món educatiu. Afegeix que ja que 
es digueren coses tan hermoses, tan positives, li hauria agradat que la premsa, la 
ràdio i la televisió en fessin difusió. Finalment, conclou que davant la 
predisposició positiva, els resultats i l’interès ens han de dur a concretar unes 
conclusions que s’han de presentar a autoritats acadèmiques i a la Conselleria 
d’Educació. Convé fer difusió d’aquesta veu tan autoritzada del CEM. 
 
Amanda Fernández també vol fer referència a la visibilitat i a la importància que 
totes les actuacions del CEM s’acompanyin d’una notificació als mitjans de 
comunicació. 
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El president exposa que fou elaborada una nota de premsa amb els responsables de 
comunicació del Consell Escolar de Mallorca. Destaca que hem de continuar 
treballant i no podem permetre, pel nivell de reflexió que tinguérem, que passi 
desapercebut. La preparació de properes jornades amb, com a mínim, cinc o sis 
mesos d’antelació, ha de permetre confeccionar una llista de persones clau de tots 
els sectors implicats que hi han de ser presents. 

 
7. Informació sobre la sol·licitud de dades del sistema educatiu de Mallorca 

a la Conselleria d’Educació 
 
El president explica que la Conselleria ha donat una clau d’accés personal a la 
secretària del CEM, que s’ha fet una valoració del tipus d’accés que el CEM té i 
de quines dades pot disposar. Així mateix, recorda que les dades són per elaborar 
informes del CEM i que s’ha de respectar el grau de confidencialitat. 
 
A continuació, la secretària exposa el tipus de dades al qual s’ha pogut comprovar 
que el CEM té accés fins aleshores. Es facilita un document amb un índex 
d’aquest tipus de dades (annex 3). 
 
8. Elecció, si escau, dels membres de la Comissió Permanent representants 

de l’alumnat 
 
Aquest punt resta pendent per a pròximes reunions, en què hi hagi presents 
representants de l’alumnat. 
  
9. Torn obert de paraules 
 
Vicenç Rodrigo, després d’exposar el problema de la demanda d’un centre escolar 
nou per a Caimari, proposa que el Consell Escolar de Mallorca pugui fer 
d’intermediari, pugui ser un canal per agilitar processos amb el Consell de 
Mallorca, com ara les requalificacions de terrenys per a ús escolar. 
 
Maria Arenas proposa que, com que l’objectiu és treballar sobre el procés 
d’escolarització, pugui assistir al CEM personal tècnic de la Conselleria 
d’Educació. Considera que pot ser útil per estudiar i per fer informes que aquest 
personal tècnic expliqui quins són els criteris de distribució de centres per zones, 
els processos d’escolarització i la intervenció de les diferents oficines 
d’escolarització.  

 
Llorenç Llop exposa que s’han de plantejar els elements bloquejadors 
responsables que moltes iniciatives no funcionin als municipis, relacionades amb 
la intervenció social. És necessari coordinar els diversos serveis i, en concret 
esmenta, l’IBSMIA, la Direcció General de Menors, els Serveis Socials i centres 
educatius d’infantil, de primària i de secundària. Cal fer un diagnòstic i informes, 
però s’ha d’ajudar a intervenir per desbloquejar i permetre la coordinació. 
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Joan Barceló recorda la frase que va sortir a les jornades: «Per canviar l’educació 
hem de canviar la ciutat». S’han de recollir altres propostes de diversos municipis 
i intentar crear un pla pilot de normalització d’excel·lència educativa, perquè els 
municipis hi dediquin més recursos i es valori la funció educativa. Proposa que el 
Consell Escolar de Mallorca elabori un esquema d’aquest pla pilot i que el 
difongui als ajuntaments «Hem de posar de moda l’educació». 
 
Daviu Sánchez recorda que no s’ha d’oblidar el professorat. Ningú no atén els 
problemes psicosocials del professorat i els plans de riscs laborals tampoc no 
preveuen aquests problemes. És necessari tenir en compte la qualitat i la salut 
laboral. 
 
El president agraeix les diferents aportacions i propostes que seran recollides i 
estudiades per la Comissió Permanent, per poder encomanar informes i estudis de 
la situació a les diferents comissions específiques. D’entrada, en la Comissió de 
Planificació s’han proposat a més de les conclusions de les jornades i el tractament 
de l’esborrany de resolució del procés d’escolarització, els treballs sobre solars i 
futures escoles. L’organització i el funcionament de les comissions permetrà 
convidar diferents especialistes que ajudin a il·lustrar aquesta temàtica.  
 
Elisa Pons demana si les comissions específiques ja estan tancades o si encara s’hi 
poden incorporar més membres. 

  
El president respon que hi ha dues comissions específiques que ja tenen el nombre 
màxim de membres amb dret a vot, però que sempre hi poden assistir altres 
membres convidats, així com també que, per fer les ponències, no necessàriament 
han de ser membres de la comissió específica. El que sí comenta és que encara es 
pot accedir a la comissió específica d’elaboració d’informes i a la de modificació 
del reglament. 

 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 
La secretària,                                                           Vist i plau, 

                                                                                      El president 
 
 
 
  
      Martina Perelló Contestí                                         Miquel F. Oliver Trobat 
 
 
 
ANNEXOS 
Annex 1: composició de les comissions específiques del CEM 
Annex 2: pla de treball i del pressupost per a l’any 2017 
Annex 3: presentació de les dades d’accés al SEDEIB 
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ANNEX 6: 

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT  
DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3 
Caràcter: ordinària 
Data: 30 de novembre de 2016 
Horari: de 17.00 a  19.30 h 
Lloc: Consell Escolar de Mallorca 
 
Assistents 
 

- Grup A: representants del professorat 
Luis García Andújar 

- Grup B: representants dels pares i de les mares 
Vicente Rodrigo Ramírez 
Maria Cristina Conti Oliver 

- Grup E: representant del Consell de Mallorca 
Margalida Plomer Fornés 

- Grup F:representants de l’administració educativa 
Francesca A. Giner Mayol 

- Grup G: representants dels ajuntaments 
Josep Valero González 

- Grup K: representants dels centres públics, privats i concertats 
Maria de la Concepció Moragues de Oleza 
 

- Miquel F. Oliver Trobat, president  
- Francisca Marí Escandell, vicepresidenta 
- Martina Perelló Contestí, secretària 

 
Ordre del dia:  
 

1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (2-11-2016). 
2.Informacions del president. 
3.Avaluació i guió de la memòria de les jornades «Mapa Escolar, escolarització i equitat». 
4.Anàlisi del document de les conclusions dels grups de treball de les jornades i propostes 
sobre la tramitació i projecció pública. Assignació a una comissió específica i designació 
de ponent, si escau. 
5.Informació sobre peticions de ponències i informes. Assignació a les comissions 
específiques i designació de ponents, si escau. 
6.Posada en marxa del Concurs per fer el nou logo del CEM. Criteris per elegir els 
membres del jurat. 
7.Determinar els criteris per al calendari de reunions de l’any 2017. 
8.Torn obert de paraules. 
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Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (2/11/2016) 
S’aprova l’acta per assentiment unànime. 
 

2. Informacions del president 
 
El president presenta un esborrany de l’índex de la memòria de 2016 (annex1) del 
Consell Escolar de Mallorca. La secretària redactarà la memòria en funció d’aquest 
guió, i abans de ser aprovada al del CEM se sotmetrà a revisió i aprovació dels 
membres de la Comissió Permanent. Per redactar el guió s’han tingut en compte les 
memòries anteriors del CEM, així com també les memòries del CEIB. 
 

3. Avaluació i guió de la memòria de les jornades «Mapa escolar, 
escolarització i equitat» 

 
El president presenta el document que recull les valoracions de les persones que hi 
participaren (annex 2). També presenta una proposta de guió per a la memòria de les 
jornades (annex 3).  
 
A continuació, el president demana les valoracions dels membres de la CP sobre 
aquestes jornades, pel qual s’obri un torn de paraules: 
 
 - Luis García: les jornades foren molt intenses, amb un horari dens, però així 
calia pels temes que s’hi havien de tractar. Algunes ponències exigien més temps i 
d’altres no tant, però de vegades és difícil preveure quin serà el contingut final i el 
grau d’implicació i debat que genera entre els participants. Tal vegada, la pausa del 
dissabte migdia massa llarga.  
 
 - Cristina Conti: també comenta que la pausa de dissabte fou llarga, pel tipus 
de servei de càtering. Valora molt positivament, no obstant, el servei d’ASPAS cafè. 
També comenta que la taula rodona amb els regidors dels ajuntaments fou massa 
repetitiva.   
 
 - Miquel Oliver: comenta que aquestes jornades foren preparades amb poc 
temps que, a més, es començà a fer feina sense que el CEM estàs constituït, per la 
qual cosa no s’ha disposat de les estructures organitzatives i de funcionament pròpies 
del CEM. Per a properes convocatòries de jornades, tal vegada caldrà un període de 
preparació entre 5 o 6 mesos. Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte és elaborar 
una llista de persones i col·lectius que hi han de ser presents per poder-los convidar a 
participar-hi. Valora positivament el servei d’ASPAS cafè, es pot tornar a comptar 
amb ells per a properes activitats. 
 
 -Vicenç Rodrigo: argumenta que, tal vegada, no és necessari tant temps per 
preparar-les, però sí que cal fer la llista de persones i col·lectius que hi han de ser, 
sobretot, és important comprometre a més ajuntaments. Suggereix repartir les 
ponències de manera que no sigui tan dens i cansat i, si es fa tota una sessió d’un dia, 
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millor repartir dues ponències al matí i una a l’horabaixa. Així mateix, però, el que 
vol remarcar és la importància del treball amb les conclusions i demana quina serà la 
tasca de difusió de les mateixes. També comenta que s’han de revisar les conclusions 
per identificar coincidències i, tal vegada, establir un ordre de prioritats des del CEM. 
Està clar que han de servir com a marc per al document que s’ha de generar quan 
arribin les propostes de resolucions del procés d’escolarització. Demana també poder 
mantenir contacte amb les entitats participants, com ara l’ajuntament del municipi 
francès, Pessac.  
 

- Maria Concepció Moragues: vol manifestar que els documents de suport a les 
jornades no comptaven amb el consens de totes les entitats membres del CEM i que es 
va disposar de poc temps per fer-hi feina i reflexionar sobre les preguntes dels grups 
de treball, que considera un poc tendencioses. 
 

- Vicenç Rodrigo: comenta que va estranyar la manca d’assistència de l’escola 
catòlica, sobretot, perquè la proposta de treball de les jornades es plantejà de manera 
oberta i, si va fallar, no ho féu de manera conscient, la dinàmica de treball estava 
acordada molt abans. Es tractava de compartir al màxim amb temps suficient, és 
important la participació de tots. 
 

- Miquel Oliver: comenta que els grups a les jornades foren plurals i era important 
que en sortissin unes conclusions, i que aquestes havien de ser fruit del consens. 
Lamenta, també, la manca de participació de l’escola catòlica. Recorda com es va 
constituir el grup de treball de preparació, en el qual, d’entrada, no participà l’escola 
catòlica, però es funcionà d’aquesta manera més informal perquè el CEM no estava 
constituït (recorda que la CP es va constituir pocs dies abans de les jornades). Aquest 
grup de treball va fer una bona feina i va mantenir comunicació amb la resta de 
membres del CEM, per poder recollir esmenes als documents. Val a dir que, fins i tot, 
davant la notícia de la no participació d’escola catòlica, es va oferir la possibilitat 
d’esmenar o bé retirar els documents. Finalment, i per concloure, es comenta que la 
voluntat del CEM és la participació i el consens de tots els seus membres.  
  
Acords: 
S’aprova el guió de la memòria de les jornades per assentiment unànime. 
 

4. Anàlisis del document de les conclusions dels grups de treball de les 
jornades i propostes sobre la projecció pública. Assignació a la comissió 
específica i designació de ponent, si escau. 

 
El president proposa que es redactin dos tipus de document: 
 
1. Document de conclusions: ja està elaborat, cal una darrera revisió i serà difós entre 
les persones que participaren de les jornades, també els membres del CEM. Cal deixar 
clar que no expressa les opinions i el pronunciament del CEM, simplement recull les 
aportacions i consens de les persones que hi participaren. No es farà feina d’impacte i 
difusió als mitjans de comunicació amb  aquest document. 
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2. Informe, a partir de les conclusions, els documents de treball i les ponències de les 
jornades. Aquest informe ha de recollir el consens amb els membres del CEM. S’hi 
establiran unes prioritats i aspectes clau que ens hauran d’orientar per a la normativa 
del procés d’escolarització. Es proposa a la consellera Maria Cristina Conti perquè el 
redacti (ja que va participar a les jornades i forma part de la CP i de la Comissió 
específica de Planificació i Ordenació del sistema educatiu). Per elaborar-lo, a més a 
més, es pot comptar amb altres documents de treball, com ara el d’«Illes per un pacte» 
o diferents estudis sobre mapa escolar a les illes com el de Tomeu Canyelles. 
 
Tal i com s’ha comentat, l’ informe pretén recollir el consens i les aportacions dels 
membres del CEM, per això s’exposa el procediment que ha de seguir fins que 
s’aprovació a la primera sessió plenària del 2017: 

  
• Redactar l’informe inicial (responsable: la consellera Maria Cristina Conti). 
• Obrir un termini a tots els membres del CEM perquè hi facin esmenes si ho 
consideren oportú. 
• La comissió específica de Planificació i Ordenació del sistema educatiu ha de 
revisar les esmenes i elaborar l’esborrany de l’informe.  
• La CP revisa i aprova l’esborrany.  
• S’obri un termini nou per fer-hi esmenes a tots els membres del CEM. 
• Es revisa i es du a aprovació al Ple del CEM. 
 

Acord: 
S’aprova per assentiment unànime: 

• Redactar els dos documents esmentats. 
• Elaborar l’informe inicial per part de la consellera Maria Cristina Conti.  
• El procediment que s’ha de seguir per aprovar-lo. 
 
5. Informació sobre peticions de ponències i informes. Assignació a les 

comissions específiques i designació de ponent, si escau 
 
Abans de comentar quines són les peticions de ponències i d’informes, el president 
comenta que s’intentarà elegir els diferents membres de les comissions per redactar-
los, i que és farà de manera rotatòria. A continuació, explica les peticions: 
 
 - Conselleria d’Educació. Segons ens ha informat el director general de 
Planificació, Ordenació i Centres, el senyor Morante, s’enviarà l’esborrany de les 
resolucions d’escolarització al mes de gener de 2017. Resta pendent la data d’arribada 
d’aquestes resolucions, la proposta de ponència/informe i la data de reunió de la 
Comissió Permanent per discutir-la. 
 
 - Direcció Insular de Cultura. El director insular, el senyor Creus, ha demanat 
participar en el Pla de foment de lectura. De moment, han constituït una comissió de 
tècnics del Consell que faran la feina, es reuniran per sectors a les quals ens 
convidaran i ens posaran en contacte amb els tècnics. Resta, pendent, que ens facin 
arribar per escrit la sol·licitud, especificant quin tipus de col·laboració demanen al 
CEM. Farem aportacions al seu treball amb un informe/ponència aprofitant que al 
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CEM hi ha representació de tota la comunitat educativa. Aquest tema es tractarà 
inicialment a la CP. També la mateixa Direcció Insular demana que el CEM participi 
en el projecte de cultura tradicional i arts escèniques. Ens farà arribar una proposta per 
escrit. Tal vegada aquesta tasca la podrà desenvolupar la Comissió específica de 
Serveis Pedagògics, Innovació i Participació Educativa. 
 

- Vicenç Rodrigo: per poder preparar aquestes peticions, demana que se sol·liciti 
un escrit on s’especifiqui la participació que es demana al CEM. A més, exposa que 
FAPA Mallorca té un programa d’acompanyament a les famílies a la lectura Llegim 

en família que ens pot orientar i, tal vegada, comptar amb el suport del responsable 
que és en Miquel Ángel Guerrero que és, també, membre suplent del CEM. 
 
  

6. Posada en marxa del concurs per fer el nou logotip del CEM. Criteris per 
elegir els membres del jurat.  

 
El president informa que s’han posat en contacte amb l’Escola d’Arts Superior de 
Disseny per establir les bases. També hem comunicat al Consell de Mallorca la 
proposta. S’esperen els requisits que exigeix el Consell de Mallorca per al concurs. De 
moment, es poden proposar els membres del jurat. La proposta seria 3 membres de 
l’Escola de Disseny, 3 membres del CEM i 1 membre del Consell Insular 
(preferiblement de la Direcció Insular de Cultura). En representació de CEM, hi 
podria haver el president i 2 membres de la CP. La secretària del CEM, serà la 
responsable d’aixecar acta de les decisions del jurat.  Es preveu que tot es posarà en 
marxa al gener. 
 

7. Determinar els criteris per al calendari de reunions de l’any 2017 
 
El president comenta que s’esperen les demandes d’informe que marcaran el calendari 
del 2017. De totes maneres, es proposen dos criteris per tenir en compte per decidir el 
calendari: 
 

• S’ha de procurar que durant una mateixa setmana no hi hagi dues reunions del 
CEM (siguin plens, comissions permanents i comissions específiques). 
 
• S’ha d’enviar la proposta de calendari al CEIB per intentar que no coincideixin  
reunions (ja que molts dels seus membres també formen part del CEM), i evitar 
també moltes reunions durant la mateixa setmana. S’enviaran les nostres 
previsions. 

 
 
• S’ha de convocar la propera Comissió Permanent, preferiblement durant la 
segona quinzena del gener. 

 
8. Torn obert de paraules 

 
No hi ha cap intervenció. 
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària,                                                           Vist i plau, 
                                                                                 El president 
 
 
 
 
Martina Perelló Contestí                                         Miquel F. Oliver Trobat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexos 
 
 
Annex 1: Guió de la memòria del CEM. 
Annex 2: Resum qüestionaris avaluació de les Jornades. 
Annex 3: Guió de la memòria les Jornades del CEM. 
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ANNEX 7: 
 

Proposta de requeriment a la Conselleria d’Educació i 
Universitat sobre la resolució que regula el procés 
d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes 

 
La zonificació escolar d’un municipi és un dels aspectes clau perquè el procés 
d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres educatius ens porti cap a 
l’èxit i l’equitat educativa. No serveix de res posar mínims i màxims d’alumnes amb 
necessitat específica de suport educatiu si les zones i les zones limítrofes respectives 
no estan ben dissenyades i equilibrades. Per això, s’ha d’analitzar la situació i, si cal, 
posar-hi remei quan sigui possible creant o modificant els centres docents del 
municipi (l’article 10 del Decret 10/2003 que regula els consells escolars insulars i els 
consells escolars municipals indica que en aquests casos hi ha d’haver un informe del 
Consell Escolar Municipal corresponent). 
 
Aquesta zonificació es regula anualment amb la Resolució del director general de 
Planificació, Ordenació i Centres. La legislació actual sobre consells escolars a les 
Illes Balears preveu que el decret i l’ordre que regulen el procés d’adscripció, 
admissió i matriculació d’alumnes es consulti al Consell Escolar de les Illes Balears i 
que la Resolució es consulti als consells escolars insulars, com diu l’article 5 (pel que 
fa als consells escolars insulars) i l’article 10 (pel que fa als consells escolars 
municipals) del Decret 10/2003, en el qual s’especifica que s’ha d’informar i 
consultar els consells escolars sobre els aspectes referits a la “distribució de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials entre tots els centres docents del municipi” 
(article 10 f) i sobre “qualsevol altre tema relacionat amb les necessitats educatives 
específiques del municipi” (article 10 i). Aquesta competència també s’esmenta en 
l’article 8 del Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió 
d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears. 
 
De fet, l’èxit de l’Ordre d’escolarització vigent rau en la realització acurada i pactada 
d’un mapa escolar en l’àmbit municipal i en l’insular. És per això que els municipis i 
els consells insulars tenen molt a dir a l’hora d’organitzar la zonificació escolar i, de 
fet, així ho recull la normativa vigent, tal com hem assenyalat. 
 
Per tot això, aquest Consell Escolar insta la Conselleria d’Educació i Universitat que, 
d’acord amb la normativa vigent, enviï les Propostes de resolució d’adscripció, 
admissió i matriculació als consells escolars insulars i als consells escolars municipals 
afectats, perquè n’emetin un informe abans que es publiquin. D’aquesta manera es 
possibilitaria que un assumpte tan important com és el mapa escolar també sigui 
informat per tota la comunitat educativa a través dels representants en aquests 
consells. Si no es fa així, l’aspecte clau de tot el procés: “la zonificació escolar” queda 
sense haver-se consultat a la comunitat educativa.  
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ANNEX 8: 
 

          Graella per a fer esmenes 
 
 

Sou pregat d’utilitzar aquesta graella per a fer les esmenes dels Informes 
PROPOSTA que fa el conseller/a o consellers en representació de l’entitat 
que se cita: 

Conseller/a o consellers Institució o entitat 
Miquel F. Oliver Trobat 
 

Consell escolar de Mallorca 

 
Projecte d’Informe que vol esmenar: 7/2016 o 8/2016 

08/2016 

 
Localització del text esmenat:  

Núm. de pàgina Apartat/ article/... Paràgraf 
4 Consideracions i 

recomanacions generals 
 

 
Caràcter de l’esmena (posau una x) 

Addició X Supressió  Modificació  

 
Redacció de l’esmena: 

- El CEIB considera que els principals tipus d’accions formatives (curs, grup de 

treball, aprenentatge entre iguals, taller, seminari, jornada, congrés, simpòsium, 

entre d’altres) no s'han definit de forma suficient ni en la present Ordre ni en la 

normativa prèvia (Decret 41/2016, de 15 de juliol, que regula la formació permanent 

del professorat l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 

2016 que regula l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de 

professorat ni a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març 

de 2016 que aprova el Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016–

2020). Per la qual cosa es proposa que aquesta mancança sigui esmentada en la 

present Ordre o en la revisió de les normatives anteriors on si que apareixen aquests 

tipus d'accions formatives però sense una descripció que clarifiqui de forma suficient 

aquests conceptes 

 
 

 
Breu motivació: 
 
 
 
 

 
Data:        20       d’octubre           de  2016 
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ANNEX 9: 
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ANNEX 10: MEMÒRIA DE LES JORNADES  
 


