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RESUM

Aquest treball recull una panoràmica històrica resumida sobre el funcionament del Consell Escolar de les 

Illes Balears (CEIB) des de la seva creació l’any 2001 �ns a l’actualitat.

El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors 

afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears. S’entén per contingut 

de la programació tots els aspectes que fan referència a la plani�cació, el �nançament, l’execució i l’avaluació 

dels temes educatius de l’àmbit no universitari d’aquesta comunitat autònoma.

RESUMEN

Este trabajo recoge una panorámica histórica resumida sobre el funcionamiento del Consejo Escolar de las 

Islas Baleares (CEIB) desde su creación en 2001 hasta la actualidad.

El Consejo Escolar de las Islas Baleares (CEIB) es el órgano superior de consulta y de participación de 

los sectores afectados en la programación general de la enseñanza no universitaria en las Islas Baleares. 

Se entiende por contenido de la programación todos los aspectos que hacen referencia a la plani�cación, 

la �nanciación, la ejecución y la evaluación de los temas educativos del ámbito no universitario de esta 

comunidad autónoma.

I.  INTRODUCCIÓ: LA PARTICIPACIÓ COM A FONAMENT DE L’EDUCACIÓ

Partim de la idea que la participació és un valor democràtic de primer ordre en la nostra societat. 
És per això que volem un sistema educatiu en el qual els valors democràtics estiguin ben assentats. 
Entre aquests valors democràtics considerem que la participació ha de tenir un lloc important. 
Per altra banda, també sabem que la millora de la qualitat de cada centre escolar depèn, en bona 
part, de la cultura de participació i de la implicació de la comunitat educativa. Per tot això, volem 
aconseguir que la participació del professorat, de pares i mares i de l’alumnat en la gestió dels 
centres escolars sigui una de les principals prioritats de les nostres autoritats educatives i de tota 
la comunitat educativa.

La participació efectiva dels sectors afectats apareix en la Constitució de 1978 en l’article 27, 
apartat 5, com a garantia del dret de tots a l’educació que donen els poders públics:

«Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, mitjançant una programació 
general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de 
centres docents.»

2.  LA LODE I LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

És a partir d’aquesta llei, encara vigent en aquests aspectes, que es dona un impuls a la 
participació educativa en els seus diferents nivells. En primer lloc, pares i mares, d’una part, 
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i alumnat, de l’altra, tenen garantit el dret d’associació. En segon lloc, s’estableix el Consell 
Escolar com a òrgan de participació de tots els centres sostinguts amb fons públics. En l’article 
30 crea el Consell Escolar de l’Estat com a òrgan per a la participació dels sectors afectats en 
la programació general de l’ensenyament i d’assessorament respecte a la normativa proposada 
o dictada pel Govern de l’Estat, i en els articles 34 i 35 estableix les bases per a la creació dels 
consells escolars autonòmics.

3.  EL CONSELL ESCOLAR DE L’ESTAT I ELS CONSELLS ESCOLARS AUTONÒMICS

D’aquesta manera, l’any 1986, es va crear el Consell Escolar de l’Estat i començaren a funcionar els 
consells escolars de centre, a través dels quals s’intervenia en la seva gestió directa i, a partir de 
l’assoliment de competències en matèria educativa per les comunitats autònomes, es va iniciar la 
creació dels consells escolars de cada comunitat autònoma, zona territorial o municipi, mitjançant 
els quals es participava informant sobre l’organització i funcionament del sistema educatiu en els 
seus diferents nivells.

4. LA CREACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS (CEIB), 
CONSELLS ESCOLARS INSULARS I MUNICIPALS

Pel que fa al consell escolar autonòmic de les Illes Balears, l’any 1998 el Parlament aprovà la Llei 
9/1998, de 14 de desembre, que va ésser modi!cada dos anys després per la Llei 11/2000, de 13 de 
desembre, actualment vigent. Posteriorment, es publicà el text refós de la Llei del Consell Escolar 
de les Illes Balears, mitjançant el Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprovà la 
Llei de consells escolars de les Illes Balears.

En aplicació d’aquesta llei, dia 23 de març de 2001 es constituí el Consell Escolar de les Illes Balears. 
D’això ara fa 17 anys, temps que ha possibilitat que el CEIB regulés el seu funcionament mitjançant 
el reglament de 19 de setembre de 2001, posteriorment modi!cat el 23 de desembre de 2005, el 8 
de novembre de 2012 i el 13 de juliol de 2016, i elaborés les memòries anuals, més de deu informes 
dirigits a la conselleria competent en matèria educativa i diverses publicacions monogrà!ques sobre 
temes educatius. Així mateix, des del curs 2006-2007 ha elaborat sengles informes sobre el sistema 
educatiu de les Illes Balears.

El text refós de la llei (112/2001) convocava la constitució dels consells escolars insulars i els 
consells escolars municipals. Això no obstant, féu falta la publicació del Decret 10/2003, de 14 de 
febrer, perquè es constituïssin els consells escolars d’aquests àmbits.

Actualment ja estan constituïts tots els consells escolars insulars i més de la meitat dels consells 
escolars municipals. Sabem que això és important però no és su!cient. S’han fet passes molt 
positives, però som conscients que manca encara molt de camí perquè tots i cadascun dels consells 
escolars es converteixin en l’instrument de participació que tots volem.
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5.  FINALITAT I COMPOSICIÓ

El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim òrgan consultiu en matèria d’ensenyament no 
universitari dins l’àmbit territorial de les Illes Balears i l’organisme superior de representació en 
aquesta matèria dels sectors implicats. Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen 
a aspectes globals relatius a l’àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general 
de l’ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició, 
en concordança amb les seves funcions, suposa una àmplia representació ponderada dels interessos 
socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l’educació.

A l’actualitat el CEIB té 50 membres que, distribuïts per grups, representen els sectors següents:

  GRUP SECTORS

A Representants del professorat (10)

B Pares d’alumnes (7)

C Alumnes (3)

D Personal d’administració i serveis (2)

E Titulars de centres docents privats (2)

F Centrals sindicals (2)

G Organitzacions patronals (2)

H Administració educativa (3)

I Presidents dels consells escolars insulars (4)

J Representants de l’administració local (4)

K Representants dels consells insulars (4)

L Representant de la Universitat de les Illes Balears (1)

M Personalitats de prestigi reconegut (4)

N Col·legi O!cial de Doctors i Llicenciats (1)

O Representant del sector de cooperatives de l’ensenyament (1)

Font:  arxiu del CEIB

6.  ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

El Consell Escolar de les Illes Balears funciona en reunions de ple, comissió permanent, comissions 
especí!ques o també pot crear comissions temporals per temes concrets.

El ple del Consell Escolar de les Illes Balears, que està constituït per tots els membres titulars o 
suplents de la institució, té les funcions següents:

 a)  Aprovar la memòria anual sobre les actuacions realitzades, d’acord amb els articles 3, 6 i 7 de 
la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
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 b) Aprovar l’informe anual sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears, que s’ha de fer públic.

 c) Aprovar el projecte de pressupost anual del mateix CEIB.

 d) Rati!car el nomenament dels membres electes de la Comissió Permanent, després de cada 
renovació biennal, en casos de vacant o de canvi.

 e) Crear comissions especí!ques.

 f) Elevar a la conselleria competent en matèria d’educació propostes sobre els temes que 
!guren en l’article 5 del Reglament.

El ple ha de ser consultat amb caràcter preceptiu sobre les qüestions indicades a continuació:

 1. Les bases i els criteris per a la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes 
Balears.

 2.  Els avantprojectes de llei que en matèria educativa el Govern de les Illes Balears es proposi 
d’elevar al Parlament per a la seva aprovació.

 3.  Els projectes de decret elaborats pel Govern en execució de les lleis aprovades pel Parlament 
de les Illes Balears en matèria educativa.

 4.  La creació de centres docents experimentals de règim especial.

 5.  Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.

 6.  Els plans de renovació i d’innovació educativa i els de formació permanent del professorat.

 7.  Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament 
no universitari i a millorar-ne l’adequació en la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a 
compensar les desigualtats i les de!ciències socials i individuals.

 8.  Les disposicions i les actuacions generals adreçades a l’assoliment dels objectius lingüístics 
de!nits per la legislació, corresponents a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.

 9.  Els criteris generals per al !nançament dels centres públics i de la concertació amb els centres 
privats, dins el marc de les Illes Balears.

 10. Les bases generals de la política de beques i d’ajudes a l’estudi d’acord amb les competències 
de les Illes Balears.

 11. Les propostes de convenis o acords amb altres administracions autonòmiques o amb l’Estat 
que afectin l’àmbit de l’educació.
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També pot elevar propostes a iniciativa pròpia en relació amb les temàtiques citades o sobre les 
següents: 

 a) Compliment de les normes legals als centres públics i privats.

 b) Orientacions pedagògiques i metodològiques.

 c) Renovació pedagògica.

 d) Formació i perfeccionament dels professors.

 e) Avaluació del rendiment del sistema educatiu.

 f) Règim dels centres docents.

 g) Funcionament de l’administració educativa.

 h) Política de personal.

 i) Política de construcció i rehabilitació de centres escolars.

 j) Qualsevol altre tema relacionat amb la qualitat de l’ensenyament no universitari i amb el dret 
fonamental consagrat en l’article 27 de la Constitució.

La Comissió Permanent està integrada pel president, pel vicepresident, pel secretari i per onze 
consellers elegits conjuntament pel ple, a proposta dels respectius sectors, entre els membres 
titulars del Consell i juga un paper important en el funcionament de la institució. Li corresponen 
les funcions següents:

 a) Designar les ponències que s’han de sotmetre a la seva deliberació, a la de les comissions 
especí!ques i a la del ple.

 b) Distribuir la feina entre les comissions especí!ques i les ponències.

 c) Informar sobre qualsevol qüestió que consideri oportú sotmetre al conseller competent en 
matèria d’educació.

 d) Aprovar l’avantprojecte de l’informe anual sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears.

 e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.

 f) Retornar a la comissió corresponent o a una altra comissió les propostes i els informes 
emesos, si els considera insu!cients.
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 g) Aprovar les propostes i els informes i remetre’ls al ple, sens perjudici del que disposa l’article 22.4.

 h) Preparar les reunions plenàries.

 i) Plani!car el calendari de reunions del ple i elaborar la proposta d’ordre del dia corresponent.

 j) Crear comissions temporals.

 k) Promoure modi!cacions del Reglament avalades per dos terços dels seus components.

 l) Dur a terme qualsevol altra funció que li delegui el ple.

Les comissions especí!ques són tres: 

 a)  Plani!cació, Construccions i Equipament.

 b) Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu. 

 c) Finançament de l’Ensenyament i Recursos Humans. 

Les comissions especí!ques col·laboren, principalment, assessorant en l’elaboració dels informes 
del CEIB. 

El Consell Escolar de les Illes Balears compta també amb una secretaria tècnica que gestiona tota 
tasca administrativa i econòmica de l’organisme. A l’actualitat hi formen part: la secretària del CEIB 
i tres tècniques. 

7. ETAPA INICIAL I PRIMERES ACTIVITATS DEL CEIB (2001-2003)

El CEIB es va constituir per primera vegada el 23 de març de 2001, essent president el senyor Bernat 
Sureda Garcia, vicepresident el senyor Amador Alzina Sans i secretari el senyor Macià Garcias Salvà.

Durant aquesta etapa, la seu del CEIB va estar ubicada a l’edi!ci de la Conselleria d’Educació i 
Cultura.

Entre les primeres i principals tasques realitzades cal destacar que es va elaborar i aprovar el 
reglament d’organització i funcionament del CEIB que va vigir a partir del 29 de setembre de 2001. 

També, a partir de la publicació del Decret 10/20013, de 14 de febrer, es va impulsar la creació dels 
consells escolars insulars i municipals.

Per altra banda, es varen publicar l’opuscle de normativa bàsica del CEIB, en què s’incloïa el reglament 
del CEIB, i el document «Immigració i educació a les Illes Balears». 
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A més es va fer un pronunciament sobre l’avantprojecte de Llei de Qualitat Educativa que s’estava 
tramitant (LOCE).

Finalment, al !nal d’aquesta etapa, es va aprovar l’informe «Família i educació», que s’editaria dins 
les monogra!es de Gadeso - Lleonard Muntaner.

QUADRE 1.  ACTIVITAT DEL CEIB: PLENS REALITZATS I INFORMES TRAMESOS

Any Plens Informes

2001 4 2

2002 6 13

2003 4 7

Font: arxiu del CEIB

QUADRE 2.  HISTORIAL D’INFORMES DEL CEIB TRAMESOS A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
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20.06.01 Decret de currículum d’ESO. 25 0 4

20.06.01 Modi!cació decret d’admissió d’alumnes a centres sostinguts amb fons públics. 23 1 0

15.02.02
Decret de reglament orgànic de les escoles i dels col·legis públics d’educació infantil i primària. Unanimitat

Decret de reglament orgànic dels instituts d’educació secundària. Unanimitat

26.04.02

Decret de regulació de procediment d’autonomia de gestió dels centres docents públics no 
universitaris.

20 0 2

Decret d’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 21 0 1

Decret de currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic 
superior en animació turística.

20 0 1

Decret de currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic 
superior en gestió administrativa.

Unanimitat

14.06.02

Decret d’estructura i ordenació del batxillerat. Unanimitat

Decret de currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic 
superior en comerç.

Unanimitat

Decret de currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic 
superior en desenvolupament informàtic.

Unanimitat

13.09.02
Pla d’ordenació dels centres de primer cicle d’educació infantil. 18 0 1

Plani!cació escolar del municipi de Palma (cursos 2001/02 a 2004/05). Unanimitat

08.11.02
Decret de regulació de les associacions, federacions i confederacions de pares i mares d’alumnes. 21 0 3

Decret de regulació de les associacions, federacions i confederacions d’alumnes. 21 0 3

continua
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14.02.03

Decret de cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics. Unanimitat

Ordre de bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura. Unanimitat

Plani!cació escolar de Mallorca (Palma exclosa) per als cursos 2002/03 a 2005/06. 16 4 1

11.04.03
Llei d’educació permanent de les persones adultes. 19 0 2

Decret de regulació del registre de centres docents. 16 0 4

16.05.03 Plani!cació escolar d’Eivissa i Formentera per als cursos 2002/03 a 2005/06. 22 0 2

Font: arxiu del CEIB 

8.  ETAPA DE DESENVOLUPAMENT DEL CEIB (2003-2007)

El canvi de presidència es va realitzar el 19 de novembre de 2003 amb la presa de possessió del 
nou equip, amb Francesc Romero Valenzuela com a president, amb Joan Martorell Trobat com a 
vicepresident i amb Josep M. Salom Sancho com a secretari.

Al principi d’aquest període es va aconseguir traslladar la seu a un local del carrer Cecili Metel, 11, 
de Palma, on encara avui està ubicat.

Una passa important en relació amb la comunicació fou l’elaboració i publicació de la pàgina web 
del CEIB, que encara funciona (http://www.consellescolarib.es/), i del full informatiu del CEIB, que 
actualment s’ha convertit en la Revista del CEIB.

També es va realitzar un informe sobre el document base del MEC per al debat de modi!cació de 
la Llei Orgànica de la Qualitat Educativa (LOCE).

Finalment cal ressaltar que es va dur a terme en aquesta comunitat autònoma el XVII Encontre dels 
Consells Escolars dedicat als Ensenyaments Artístics.

QUADRE 3.  ACTIVITAT DEL CEIB: PLENS REALITZATS I INFORMES TRAMESOS

Any Plens Informes

2003 1 0

2004 5 11

2005 4 5

2006 5 5

2007 3 8

Font: arxiu del CEIB
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QUADRE 4.  HISTORIAL D’INFORMES DEL CEIB TRAMESOS A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
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05.03.04

Decret d’ordenació general d’ensenyaments. 26 3 5

Decret d’admissió d’alumnes. 15 5 12

Decret d’admissió d’alumnes. Barem. 15 17 3

15.05.04 Decret de currículum d’ESO. 28 3 4

18.06.04

Decret de currículum del cicle d’informàtica. Unanimitat

Decret de currículum d’educació infantil. 28 4 0

Decret de currículum d’educació primària. 18 7 6

Decret de currículum de batxillerat. 17 6 6

22.09.04
Decret del cicle d’atenció social. Unanimitat

Ordre d’avaluació d’ESO. 30 0 1

03.12.04 Document base MEC LOCE. 25 4 5

08.04.05 Ordre de batxillerat nocturn. Unanimitat

03.06.05
Llei de formació de persones adultes. Unanimitat

Ordre de titulacions mínimes de professors de l’escola concertada. 30 2 0

30.06.05 Decret de lloc de treball de música a Formentera. Unanimitat

09.09.05 Ordre de batxillerat a distància. 28 0 1

02.12.05 Reforma del Reglament del CEIB. 27 0 7

20.02.06 Ordre de places escolars a centres concertats. 23 16 0

26.04.06
Decret de competència lingüística. 36 0 4

Decret cicle tècnic esport de muntanya. Unanimitat

Decret cicle tècnic esport futbol. Unanimitat

07.07.06 Decret de currículum del grau superior de música. Unanimitat

16.02.07 Decret d’admissió d’alumnes. 29 0 9

Decret de regulació dels concerts singulars d’educació secundària postobligatòria. 21 17 0

24.05.07

Decret de currículums, proves i requisits d’accés als títols de tècnic esportiu i tècnic 
superior en atletisme.

Unanimitat

Decret de currículum d’ESO. 25 2 8

Decret de currículum d’educació primària. 25 1 8

Decret de currículum d’ensenyaments de nivell bàsic d’idiomes. Unanimitat

Decret de consolidació del complement retributiu per exercici del càrrec de director als 
centres públics.

Unanimitat

Font: arxiu del CEIB
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9.  ETAPA DE CONSOLIDACIÓ DEL CEIB (2007-2011)

L’octubre de 2017 la presidència fou exercida per Pere J. Carrió Villalonga, amb Elvira Badia Corbella 
com a vicepresidenta en un primer període i Graciliana Pascual López (a partir de 28/01/2010) en 
un segon període. El secretari durant tota l’etapa fou Mateu Tomàs Humbert. 

En aquest període és important dir que es va realitzar el primer informe del sistema educatiu de les 
Illes Balears, que corresponia al curs 2006-2007.

També s’elaboraren i publicaren els corresponents als cursos 2007-2008 i 2008-2009, que foren un 
referent important de dades educatives de la nostra comunitat autònoma.

Al web del CEIB seguiren el ceiBlog i el Full Informatiu que informaven de tota l’activitat de la 
institució.

QUADRE 5.  ACTIVITAT DEL CEIB: PLENS REALITZATS I INFORMES TRAMESOS

Any Plens Informes

2007 3 2

2008 7 13

2009 6 8

2010 5 13

2011 4 8

Font: arxiu del CEIB

QUADRE 6.  HISTORIAL D’INFORMES DEL CEIB TRAMESOS A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
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12.12.07 Decret de creació de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. 33 0 1

29.02.08

Decret d’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i 
ESO.

29 5 5

Decret de currículum d’educació primària. 29 6 4

Decret de currículum d’ESO. 29 6 4

Decret d’admissió d’alumnat als centres sostinguts amb fons públics.

04.04.08 Decret de currículum d’educació infantil. 24 6 3

16.05.08 Decret de currículum de batxillerat. 22 10 0

continua
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continua

30.05.08
Ordre d’implantació del Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i 
material didàctic per a l’educació primària.

28 4 3

27.06.08
Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques, i dels serveis per a 
l’educació de la primera infància i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.

24 0 4

14.11.08
Decret de currículum dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes. 30 0 1

Ordre sobre l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat d’educació primària. 25 6 1

Ordre sobre l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat d’educació secundària obligatòria. 26 5 1

10.12.08
Ordre sobre l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat d’educació infantil. 31 2 1

Ordre sobre l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat de batxillerat. 29 4 2

20.02.09

Ordre sobre el desenvolupament de l’educació primària 27 2 1

Ordre sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria 28 4 1

Ordre sobre el desenvolupament del batxillerat. 29 1 0

Ordre per la qual es regulen els programes de quali!cació professional inicial. 26 0 2

03.04.09

Ordre per la qual es regula la implantació de reutilització i la creació d’un fons de llibres 
de text i material didàctic per a l’educació secundària obligatòria en els centres docents 
sostinguts amb fons públics.

28 6 0

Ordre de regulació del desenvolupament del programa de seccions europees en els centres 
educatius sostinguts amb fons públics (ESO, batxillerat i FP).

29 0 4

Ordre per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat a distància. 27 0 4

Ordre per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn. 27 0 4

17.06.09
Ordre per la qual s’estableix el currículum de l’educació secundària per a persones adultes 
que condueix a l’obtenció del títol de graduat escolar en educació secundària obligatòria.

Unanimitat

18.09.09 Decret pel qual es regulen els centres integrats de formació professional. 30 0 2

29.01.10

Decret pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència en 
els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

28 6 1

Ordre per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels 
òrgans de govern dels centres docents públics.

21 1 13

16.04.10

Ordre pel qual es regula la implantació de plans estratègics per a la millora dels centres 
docents sostinguts amb fons públics que imparteixen els ensenyaments d’educació infantil 
(2n cicle), d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de 
formació professional.

16 13 6

Ordre pel qual es regula l’organització i funcionament a les Illes Balears dels centres 
adscrits al conveni entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el Consell Britànic (British 
Council) a Espanya.

31 0 3

22.10.10

Ordre per la qual s’estableix el desenvolupament curricular dels ensenyaments elementals 
de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

29 0 6

Ordre per la qual s’estableix el desenvolupament curricular dels ensenyaments elementals 
de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

29 0 6

Ordre per la qual s’estableix el currículum i l’organització dels cursos de l’especialitat de 
musicologia del grau superior dels ensenyaments de música que correspon al període 
d’experimentació de la implantació de l’especialitat.

28 0 6

Ordre per la qual es regula la jornada de l’horari escolar a les escoles infantils públiques de 
primer cicle (0-3).

30 5 1

17.12.10
Ordre per la qual es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a les 
persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria.

33 0 0
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31.01.11

Decret pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa en els centres 
educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

33 0 4

Ordre de currículum dels ensenyaments professionals de música. 30 0 0

Ordre de currículum dels ensenyaments professionals de dansa. 30 0 0

Ordre per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació 
secundària obligatòria i del batxillerat amb els certi!cats de la Direcció General de Política 
Lingüística i el procediment per a obtenir-la.

32 0 0

18.04.11

Ordre per la qual es regula el Bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de 
règim especial i el Projecte !nal dels ensenyaments esportius de grau superior. 

28 0 4

Ordre per la qual es regula l’organització i el funcionament dels nivells c1 i c2 dels 
ensenyaments d’idiomes. 

26 0 6

Decret pel qual s’estableix el pla d’estudis del grau d’Art Dramàtic en l’especialitat 
d’interpretació. 

25 0 1

03.05.11
Ordre per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones 
adultes.

24 0 2

Font: arxiu del CEIB

10.  EL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS I LA CRISI DE L’ANY 2012 
(2011-2015).

L’any 2012 es realitzaren importants canvis legislatius al CEIB, com és el que es va produir amb la 
publicació del Decret 05/2012, de mesures urgents, que suposà el cessament de tots els consellers 
del CEIB, reduint de manera important la composició d’un nou Consell Escolar i l’elaboració d’un 
nou reglament. Per altra banda, el Decret 03/2012 presentà canvis en la quantia i condicions per 
percebre indemnitzacions per assistència i manutenció a les sessions del CEIB.

A més d’això la política educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura va afectar negativament el 
funcionament del CEIB produint malestar en bona part dels seus membres. 

En aquest període es publicaren els informes del sistema educatiu de les Illes Balears corresponents 
als cursos 2008-2009 i 2009-2010. 

QUADRE 7.  ACTIVITAT DEL CEIB: PLENS REALITZATS I INFORMES TRAMESOS

Any Plens Informes

2011 1 0

2012 9 9

2013 9 11

2014 8 10

2015 7 9

Font: arxiu del CEIB
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QUADRE 8.  HISTORIAL D’INFORMES DEL CEIB TRAMESOS A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
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22/02/2012
Ordre per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les 
persones majors de vint anys.

20 0 6

20/04/2012

Ordre per la qual es regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes 
en els centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i 
segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls 
voluntaris de Programes de Quali!cació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 
2012-2013.

17 17 1

30/04/2012

Ordre per la qual es !xen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana 
i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i 
s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).

30 0 2

Ordre per la qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula als mòduls obligatoris 
dels Programes de Quali!cació Professional Inicial i als cicles formatius de formació 
professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial.

30 0 2

31/05/2012
Decret pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema 
educatiu en el sistema integrat de formació professional.

15 11 3

19/12/2012
Ordre per la qual es regula l’establiment dels preus públics que ha d’aplicar el Centre 
Integrat de Formació Professional Nàutica-pesquera.

8 0 11

16/11/2012
Ordre per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i renovació dels 
concerts educatius.

16 0 1

19/12/2012
Decret pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no 
universitaris de les Illes Balears.

15 5 2

18/02/2013
Decret pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents 
al títol superior en Disseny en les especialitats de Disseny Grà!c, Disseny d’Interiors, 
Disseny de Moda i Disseny de Producte a les Illes Balears i se’n regula l’avaluació.

Unanimitat

19/02/2013

Llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres 
educatius de les Illes Balears, en compliment de l’article 6 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.

16 5 3

26/03/2013
Ordre per la qual es regula el procediment per a la provisió accidental dels llocs de treball 
d’inspectors d’Educació en comissió de serveis.

14 0 9

12/04/2013
Ordre per la qual es constitueix la mesa de diàleg permanent de pares i mares d’alumnes i 
de l’administració educativa.

Unanimitat

22/05/2013
Decret per qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents 
al títol superior en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació.

Unanimitat

22/05/2013
Ordre de modi!cació de l’ordre de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el 
funcionament dels cicles formatius de formació professional en la modalitat d’ensenyament 
presencial.

continúa
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17/06/2013 Ordre per la qual es regulen els programes de quali!cació professional inicial. 8 0 5

23/07/2013
Ordre per la qual es !xen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana 
i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i 
s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).

10 2 8

23/09/2013

Ordre per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació 
secundària obligatòria i del batxillerat amb els certi!cats de coneixements de llengua 
catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la 
llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari.

11 0 2

18/10/2013
Decret pel qual es crea el registre dels llibres de text i material didàctic complementari, i 
se’n regulen l’organització i la gestió.

14 1 4

17/12/2013

Ordre per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació 
secundària obligatòria i del batxillerat amb els certi!cats de coneixements de llengua 
catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de 
la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments 
per obtenir-les.

13 4 5

17/12/2013
Ordre per la qual es !xen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana 
i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i 
s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).

14 6 3

11/02/2014
Ordre per la qual es regula el procediment per obtenir l’habilitació per impartir docència 
de matèries no lingüístiques en llengua estrangera als centres docents no universitaris.

5 0 2

21/03/2014
Decret pel qual es regulen l’organització, el funcionament i els currículums dels ensenyaments 
inicials de la formació bàsica per a les persones adultes. 

14 1 11

15/04/2014
Decret de modi!cació del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells 
escolars insulars i dels consells escolars municipals.

13 10 3

21/03/2014 Ordre per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües. 17 11 2

02/06/2014 Decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària. 14 8 1

02/06/2014 Ordre per la qual es desplega el currículum de l’educació primària. 14 8 1

16/02/2015
Decret pel qual es regula l’exigència de coneixement de llengua catalana al professorat de 
l’ensenyament reglat no universitari. 

14 0 0

16/02/2015

Decret pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents 
al títol superior de Música en les especialitats de composició, interpretació (en les 
modalitats de corda, vent, percussió saxòfon, piano, guitarra i veu), musicologia i pedagogia 
a les Illes Balears, i se’n regula l’avaluació.

15 0 0

04/03/2015 Decret per la qual es constitueix la mesa de pares i mares de l’alumnat. 7 0 10

01/04/2015 Decret pel qual s’estableix el currículum del batxillerat. (S’aprova l’informe alternatiu.) 17 12 0

01/04/2015 Ordre per la qual es desplega el currículum del batxillerat. (S’aprova l’informe alternatiu.) 17 12 0

01/04/2015
Decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria. (S’aprova 
l’informe alternatiu.)

17 12 0

01/04/2015
Ordre per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària. (S’aprova l’informe 
alternatiu.)

17 12 0

Font: arxiu del CEIB
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11. LA RECUPERACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS L’ANY 
2015. 

A !nals del curs 2014-2015 la situació del CEIB era molt preocupant principalment a causa de les 
conseqüències de la política educativa duta a terme pel govern que acabava de perdre les eleccions 
el mes de maig de 2015.

El nou conseller d’Educació i Universitat, el senyor Martí March, coneixia molt bé la situació del 
CEIB perquè ell n’havia estat membre durant el període anterior. Per això va voler introduir-hi 
modi!cacions que possibilitessin el retorn a la normalitat. En primer lloc va elegir com a pre-
sident Pere J. Carrió Villalonga, que ja ho havia estat durant el període de 2007 a 2011, i com a 
vicepresidenta Joana Maria Mas Cuenca, que aleshores ja era presidenta de l’Associació de Di-
rectors i Directores d’Educació Infantil i de Primària de Mallorca (ADIPMA). Com a secretària 
es va elegir Margalida Salom Torrens. A més d’això es volia modi!car la llei del CEIB perquè la 
presidència fos elegida pels seus membres, per incorporar nous membres al CEIB pertanyents 
a noves institucions relacionades amb l’educació i afegir-hi competències. Per altra banda també 
volia encarregar al CEIB l’elaboració d’un document de Pacte per l’Educació, a partir del que havia 
elaborat la plataforma Illes per un Pacte.

El canvi de presidència es va fer efectiu el dia 15 de setembre de 2015 amb la presa de possessió 
del nou president i vicepresidenta al Consolat de Mar. 

Reiniciades les reunions del CEIB, els seus membres decidiren que, abans de modi!car la llei en 
el sentit esmentat, calia recuperar la composició anterior a les retallades del Decret llei 5/2012, 
de mesures urgents, que havia minvat de manera important el nombre de membres. Aquesta fou 
la primera proposta que es va fer al conseller i el canvi es va realitzar mitjançant la publicació 
de la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modi!cació del text refós de la Llei de consells escolars de 
les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre (BOIB núm. 63, 19 de 
maig de 2016). 

Una segona tasca important ha estat el procés d’elaboració i lliurament a la Conselleria d’Educació 
i Universitat del document del Pacte per l’Educació de les Illes Balears, que fou aprovat el dia 4 
d’abril pel ple del CEIB.

Ara serà el Parlament de les Illes Balears el que haurà de pronunciar-se al respecte.

Any Plens Informes

2015 2 3

2016 9 10

2017 5 5

2018 1 1

Tancat 31 de maig de 2018 

Font: arxiu del CEIB
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També es varen dur a terme dues reunions a nivell de ple de caràcter informatiu sobre la 
problemàtica de les escoles infantils. La primera amb la participació de Serveis Socials per rebre 
una explicació sobre l’esborrany de decret que pretenia regular els centres assistencials de 0 a 3 
anys. La segona per a conèixer el punt de vista del col·lectiu 0-3 sobre el tema de regularització dels 
centres assistencials de 0-3 anys.

QUADRE 9.  HISTORIAL D’INFORMES DEL CEIB TRAMESOS A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
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01/12/2015
Ordre per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de 
centres de professorat.

16 0 0

15/02/2016

Decret de modi!cació del Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual estableix el currículum 
de l’educació primària a les Illes Balears; de l’Ordre de 21 de juliol de 2014, per la qual es 
desplega el currículum de l’educació primària; i de l’Ordre de 6 de març de 2015, sobre 
l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària.

12 4 4

15/02/2’16
Decret de modi!cació del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual estableix el currículum 
de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, i de l’Ordre de 21 de maig de 2015, 
per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria.

7 1 11

15/02/2016
Decret pel qual es modi!ca el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears, i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura 
i Universitats de 20 de maig de 2015, per la qual es desplega el currículum del batxillerat.

13 1 2

04/02/2016
Ordre que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres 
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació 
infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial.

8 1 0

09/03/2016 Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020. Unanimitat

05/04/2016
Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres 
en els centres educatius sostinguts amb fons públics.

Unanimitat

09/03/2016
Decret pel qual es regula la formació permanent del professorat d’ensenyament no 
universitari.

Unanimitat

09/03/2016
Llei de modi!cació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat 
pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

Unanimitat

05/04/2016
Ordre per la qual es modi!ca l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 28 d’abril de 
2005, per la qual es crea i regula el consell assessor del calendari escolar.

Unanimitat

24/05/2016

Decret pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents 
al títol superior de Música en les especialitats de composició, interpretació, musicologia i 
pedagogia a les Illes Balears i se’n regula l’avaluació per demanar el dictamen preceptiu del 
Consell Escolar de les Illes Balears.

Unanimitat

27/10/2016
Decret que regula el funcionament de la mesa de diàleg permanent amb pares i mares 
d’alumnes.

Unanimitat

27/10/2016
Ordre per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certi!cació i el registre de 
la formació permanent del professorat no universitari.

22 0 6

15/11/2016
Ordre de la convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir 
del curs acadèmic 2017/2018.

20 6 7

31/01/2017
Ordre per la qual s’aproven les bases per a selecció, nomenament, avaluació i cessament 
dels directors de centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.

Retirat
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04/04/2017
Ordre per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, 
del professorat de formació professional de centres públics en empreses i entitats.

Unanimitat

Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions i permís per dur 
a terme activitats relacionades amb la salut i el consum.

Retirat

13/06/2017
Ordre de creació de !txers i de modi!cació d’alguns dels existents que contenen dades de 
caràcter personal de la Conselleria de Salut.

Unanimitat

13/06/2017

Ordre per la qual s’estableixen els requisits de les titulacions del professorat no 
universitari en matèria d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, es 
regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes en els 
ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la comissió 
tècnica d’assessorament per a l’ensenyament de i en llengua catalana.

23 7 1

01/12/2017
Ordre de modi!cació de l’Ordre de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova 
per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys.

Assentiment

28/03/18
Ordre per la qual es modi!ca l’Ordre de dia 11 de març de 2016, per la qual es regulen 
l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat.

Assentiment

Model lingüístic escolar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Font: arxiu del CEIB

12. CONCLUSIONS

L’article recull l’evolució d’una institució molt estable sobretot perquè depèn d’una norma estatal 
(LODE) que no ha variat des de 1985 respecte al cas. El CEIB està ben consolidat com a entitat, 
però, encara que han passat setze anys des de la seva creació, és poc conegut per la societat i, !ns i 
tot, per la mateixa comunitat educativa. Aquesta és la seva mancança més important.

El CEIB és un òrgan consolidat i així queda palès per la tasca contínua que ha realitzat, sobretot, en 
l’elaboració dels informes sol·licitats per la conselleria competent en matèria educativa. Con!am 
que una vegada que es modi!qui l’actual llei que regula el CEIB es convertirà en un organisme més 
democràtic i participatiu.

Segurament serà una nova etapa diferent amb gent renovada i amb ganes de plani!car i realitzar 
diverses activitats sobre el món educatiu a les diferents illes i en col·laboració amb els consells 
escolars insulars i municipals.
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