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Consell Escolar Insular d’Eivissa – Memòria 2016

PRESENTACIÓ

Segons és previst a l’article 33 del Reglament d'organització i Funcionament al seu
apartat 1. “El CEIE ha d’elaborar anualment una memò ria sobre les actuacions
realitzades”.
La memò ria de l’any 2016 recull totes les reunions i activitats realitzades pel CEIE,
tant del plenari com de la Comissió Permanent i de les Comissions específiques,
així com els canvis de consellers i conselleres del Ple i de les diferents comissions.
Es considera important reflectir que l'any 2016 ha estat l'any del nomenament dels
nou president, vicepresidenta i secretà ria amb el conseqü ent traspà s d'informació
per part dels membres del CEIE anterior. Malgrat que una part dels membres de
l’anterior CEIE continuen en el present, aquest canvi no hauria estat possible sense
la estreta col·laboració , tant per part de l’anterior president com del secretari del
CEIE, amb els nous cà rrecs unipersonals que han estat nomenats. Així doncs, els
actuals membres del Consell Escolar Insular d’Eivissa volem agrair als consellers i
conselleres del CEIE anterior la seua valuosa feina i dedicació .

Alberto Taranco Iriondo
President del CEIE

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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1. CONSELL ESCOLAR INSULAR D’EIVISSA
Durant aquest any es va realitzar la renovació i actualització dels representants en
el Ple del CEIE, incloent els ò rgans unipersonals, essent nomenats el nou president
i vicepresidenta en acord de Govern de dia 8 d’abril de 2016. Aquests
nomenaments van ser publicats en el BOIB nú m. 45 de 9 d’abril de 2016 (fasc. 50.
Sec. II – Pà g. 9935).
Tal i com s’especifica en l’article 2.2 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de
regulació dels consells escolars insulars i dels consell escolars municipals de les
Illes Balears, el president i el vicepresident han de ser nomenats entre els membres
d’aquests consells pel Govern de les Illes Balears, a proposta del Consell Insular
corresponent. D’aquesta manera, en sessió ordinà ria del Ple del Consell d’Eivissa
de dia 26 de febrer de 2016, van ser designats el membres del Consell Escolar
Insular d’Eivissa i també es va acordar proposar els nomenaments del Sr. Alberto
Taranco Iriondo i la Sra. Maria Planells Planells com a president i vicepresidenta,
respectivament. Per la seua banda, el nomenament de la nova secretà ria, Sra. Maria
Soledad Torres Martín, es va fer efectiu per acord, en sessió ordinà ria del Ple de
Consell d’Eivissa, en data 26 de febrer de 2016.
D’aquesta manera i una vegada notificats i acceptats els nous nomenaments, el
Consell Escolar Insular d’Eivissa va quedar constituït de la segü ent manera:
1 Ò rgans Unipersonals:
 President: Sr. Alberto Taranco Iriondo
 Vicepresidenta: Sra. Maria Planells Planells
 Secretari: Sra. Maria Soledad Torres Martín
2 Ò rgans Col·legiats:
Segons disposa l’article 8 del ROF del CEIE, el Consell Escolar Insular és integrat
per 35 membres disposats de la segü ent manera:
a) Set representats del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no
universitari de l’illa d’Eivissa, proposats per les associacions sindicals
d’ensenyants d’acord amb la representativitat obtinguda en les darreres
eleccions sindicals. Un representant del sector privat i sis del sector pú blic.
b) Cinc representants dels pares i mares d’alumnes, proposats per les
confederacions o federacions d’associacions de pares i mares de l’illa
d’Eivissa, en proporció a la seva representativitat.
c) Tres representants de l’alumnat de l’ensenyament no universitari, proposats
per les confederacions o federacions d’alumnes del corresponent à mbit
territorial, en proporció a la seva representativitat i entre les d’à mbit del
sector pú blic i privat.
d) Dos representants del personal d’Administració i serveis dels centres
docents, proposats per les centrals i organitzacions sindicals del
corresponent à mbit territorial, en proporció a la seva representativitat i
entre el sector pú blic i privat.
e) Dos membres en representació del Consell Insular d’Eivissa
(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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f)
g)
h)
i)
j)

Dos membres en representació de l’Administració educativa.
Un membre en representació de les entitats municipals (FELIB)
Un membre en representació de les organitzacions patronals.
Un membre en representació de les organitzacions sindicals.
Cinc membres en representació dels consells escolars municipals (un de
cada municipi).
k) Dos membres en representació dels centres pú blics i privats (un de cada)
l) Un membre en representació de la UIB.
m) Un membre en representació de l’Associació Pitiü sa per la Renovació
Pedagò gica.
n) Un membre en representació de les persones discapacitades a designar per
la plataforma sociosanità ria.
o) Un membre en representació del CEPA (Escola d’Adults).
Així el Consell Escolar Insular d’Eivissa, durant l’any 2016 i a partir de la seua
renovació , va estar constituït per les segü ents persones.
1.2.1 El ple (composició )
GRUP

ORGANITZACIÓ

b

c

SUPLENTS

Joana Tur Planells

Edelmiro Ferná ndez Otero

Á ngels Martínez Corderas

Margalida Rosselló Sanz

Juan José Cardona Riera

---

UGT

Joana Piñ a Vives

Cristina Tirvió Escales

CCOO

Rafael Sancho Martínez

ANPE

Carolina Alcaraz Escandell

Alternativa Docent

Llanos Calvo García

Toni Cardell Ortus
Víctor Villatoro Gonzá lez
Maria Antonia Marroig
Colom

Pepita Costa i Tur

Marta Cardona

Ana Maria Mateu Aguilar

Carmen Rodrigo

María Vicenta Gallart Lledó
Vicente Bernabeu Tomá s

Esther Ú beda

David Prats

Rosa Martínez

Neus Tur Marí

Carmen Sanahuja Marí

Carmen Aguilera Buendia

Carolina Cardona Marty

Toni Escandell Tur

Candela Torres Arellano
Juan Nieto Gil

Stei

a

MEMBRES

FAPA

Alumnes

d

Personal
Administració

e

Consell d’Eivissa

f

Administració
educativa

g
h
i

FELIB
PIMEEF
Org. sindicals

Fina Holgado Cá rdenas

Lourdes Tur

Vicente Torres Mora

Rebeca Ló pez Ferrero
Joan Amoró s Salinas
Pere Planells Guasch
Isabel Serra Marí

Margalida Ferrer Marí
Albert Marí Planells
Estefania Guasch Brooks
Pere Lomas Torres

Teresa Bisquert Belmonte
Ana Ribas Alonso
Mari Á ngeles Marí Puig
Loli Aparicio Aparicio

Sabino Aramburu Ceballos
Alberto Taranco Iriondo
Maria Planells Planells
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j

k
l
m
n
o

CEM Eivissa
CEM Sant Josep

Vicenta Mengual Llull
Maria José Guisado Costa

Elena Ló pez Bonet
Elena Benlloch

CEM Santa Eulà ria
CEM Sant Antoni
CEM Sant Joan
Centres educ. pú blics
Centres educ. privats
UIB
APREP
Plataforma
Sociosanità ria
CEPA

Eduvigis Sá nchez Meroñ o
Francisco Tienda Pachó n
Santiago Marí Torres
Mercedes Ibarrola Sanmartín
Josep Llull
Joana Maria Seguí Pons
Gemma Tur Ferrer

Ana Maria Costa Guasch
Pablo Valdés Cardona
Catalina Serra Boned
Ernesto Olariaga Rodríguez
Josep Mollà Ferrer
M. Dolors Forteza Forteza
Isabel Ferrer Arabí

Esperanza Marquès Moral

Antonia Ramó n Costa

Mari Á ngeles Méndez Bermú dez

Daniel Cohen Schwartz

1.2.2 Nomenaments i canvis de membres del Ple del CEIE.




En data 27 de juliol de 2016, el Sr. Josep Llull, representant titular dels
centres educatius privats (grup k), es substituït per la Sra. Maria Luisa Roig
Riera.
En data 27 de juliol de 2016, el Sr. Sabino Aramburu Ceballos, representant
titular del personal d’Administració i serveis dels centres docents (grup d),
es substituït per la Sra. Dolores Guijarro Guillén.
En data 27 de juliol de 2016, es nomenen els tres titulars i suplents dels
representants de l’alumnat de l’ensenyament no universitari (grup c).
Aquests consten en el quadre de l’apartat anterior ja que, en el moment de
constitució del nou Ple, no s’havien nomenat els representants d’aquest
sector.
1.2.3 La Comissió Permanent (composició )

Els segü ents integrants de la Comissió Permanent van ser elegits durant la primera
sessió de constitució /actualització del nou Ple del CEIE, realitzada en data 4 de
maig de 2016.








President del CEIE - Sr. Alberto Taranco Iriondo
Vicepresidenta del CEIE - Sra. Maria Planells Planells
Com a representants del professorat es nomenen a la Sra. Joana Tur Planells,
com a titular, i la Sra. Llanos Calvo García com a suplent.
Com a representants dels pares i mares d’alumnes es nomenen a la Sra.
Pepita Costa Tur, com a titular, i al Sr. Vicente Bernabeu Tomá s com a
suplent.
Com a representants de l’Administració Educativa es nomenen a la Sra.
Margalida Ferrer Marí, com a titular, i al Sr. Vicente Torres Mora com a
suplent.
Com a representant de les organitzacions sindicals de l’à mbit educatiu es
nomena al Sr. Pere Lomas Torres com a titular.
Com a representants del professorat de centres pú blics i privats es nomenen
a la Sra. Mercedes Ibarrola Sanmartín, com a titular, i la Sra. Marisa Roig
Riera com a suplent.

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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Com a representants dels Consells Escolars Municipals es nomenen a la Sra.
Sá nchez Meroñ o, del CEM de Sta. Eulà ria, com a titular i al Sr. Francisco
Tienda Pachó n, del CEM de Sant Antoni, com a suplent.
1.2.4 Les Comissions específiques:

Segons consta en la corresponent acta, en reunió ordinà ria del Ple de dia 18 de
maig de 2016, es va acordar constituir les segü ents comissions específiques:
- Comissió ISE. Malgrat que el ROF del CEIE estableix que l’elaboració de
l’ISE és responsabilitat i tasca de la secretà ria, es va crear aquesta comissió
per facilitar les tasques de recollida, anà lisi i redacció de l’informe final, ja
que aquest ha de recollir de forma à mplia les inquietuds i opinions de tota
la comunitat educativa representada en el Ple de del CEIE.
- Comissió d’infraestructures.
- Comissió de transport escolar.
- Comissió NESE
En la mateixa reunió , les diferents comissions específiques van quedar integrades
pels segü ents consellers i conselleres:
Comissió d’infraestructures:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maria José Guisado (CEM Sant Josep)
Eduvigis Meroñ o (CEM Sta. Eulà ria)
Pere Lomas (OSAE)
Rafa Sancho (professorat)
Ana María Mateu (FAPA)
Pepita Costa (FAPA)
Santiago Marí (CEM Sant Joan)
Margalida Ferrer (administració educativa)
Llanos Calvo (professorat)

Comissió NESE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mariví Mengual (CEM Eivissa)
À ngels Martínez (professorat)
Mª Vicenta Gallart (FAPA)
Ana Ribas (FELIB)
Vicente Torres (Administració educativa)
Esperanza Marquès (Plataforma socio-sanità ria)

Comissió ISE:
1.
2.
3.
4.

Dan Cohen (CEPA)
Vicent Torres (administració educativa)
Vicente Bernabé (FAPA)
David Prats (FAPA)

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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5.
6.
7.
8.

Pere Lomas (OSAE)
Merche Ibarrola (Sector pú blic/Educació )
Mariví Mengual (CEM Eivissa)
María José Guisado (CEM Sant Josep)

Comissió transport escolar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Margalida Ferrer (administració educativa)
Santiago Marí (CEM Sant Joan)
Pepita Costa (FAPA)
Ana María Mateu (FAPA)
Rafa Sancho (professorat)
Joana Tur (professorat)

Malgrat tot, els membres d’aquestes comissions poden ser actualitzats en la
mesura que el treball i el temps dels integrants i de les prò pies comissions així ho
requereixin.

2. ACTIVITATS DEL PLE
2.1 Sessions celebrades
Durant l’any 2016, el CEIE va realitzar dos sessions plenà ries ordinà ries, els dies 4
de maig i 22 de setembre i una sessió extraordinà ria celebrada el dia 18 de maig. A
continuació s’adjunten les cò pies de les actes.
Acta de la sessió del Ple del Consell Escolar Insular d’Eivissa de dia 4 de maig
de 2016
Identificació de la sessió
Nú m.: 21
Carà cter: ordinà ria
Data: 04 de maig de 2016
Horari: de 19:30 a 21:50
Lloc: sala 3 de la 5a. planta de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:






Sr. Alberto Taranco Iriondo, president.
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta.
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sra. À ngels Martínez Corderas, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sr. Juan José Cardona Riera, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari.

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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Sr. Rafael Sancho Martínez, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sra. Carolina Alcaraz Escandell, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sra. Llanos Calvo García, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals.
Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA.
Sra. Ana Maria Mateu Aguilar, consellera representant de la FAPA.
Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó , consellera representant de la FAPA.
Sr. Vicente Bernabeu Tomá s, conseller representant de la FAPA.
Sr. David Prats Clapés, conseller representant de la FAPA.
Sra. Fina Holgado Cá rdenas, consellera representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd).
Sra. Dolores Guijarro Guillén, consellera representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd).
Sr. Vicent Torres Mora, conseller representant de l’Administració Educativa.
Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa.
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM d’Eivissa
Sr. Santiago Marí Torres, conseller representant del CEM de Sant Joan.
Sra. Elena Benlloch, consellera representant del CEM de Sant Josep.
Sra. Eduvigis Sá nchez Meroñ o, consellera representant del CEM de Sta.
Eulà ria.
Sr. Francisco Tienda Pachó n, conseller representant del CEM de Sant Antoni.
Sra. Maria Luisa Roig Riera, consellera representant dels centres educatius
privats.
Sra. Mercedes Ibarrola Sanmartín, consellera representant dels centres
educatius pú blics.
Sra. Gemma Tur Ferrer, consellera representant de l’Associació Pitiü sa per la
Renovació Pedagò gica.
Sra. Esperanza Marquès Moral, consellera representant de la plataforma
sociosanità ria.
Sr. Daniel Cohen Schwartz, conseller representant del CEPA.
Sra. Ana Ribas Alonso, consellera representant de la FELIB.
Prèviament al ple, la Sra. Dolores Guijarro Guillén presenta la renú ncia del
Sr. Sabino Aramburu Ceballos com a conseller representant del professorat
d’ensenyament no universitari i, al mateix temps, el nomenament d’ella
mateixa per a substituir al Sr. Aramburu. De la mateixa manera, la senyora
Maria Luisa Roig Riera, presenta la renú ncia del senyor José Llull Prats, com
a conseller representant del centres educatius privats juntament amb el seu
nomenament per a substituir-lo.



Excusen la seva absència:
Sra Joana Maria Seguí Pons, consellera representant de la UIB.

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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Absents:
Sra. Joana Piñ a Vives, consellera representant de professorat d’ensenyament
no universitari.
Secretà ria:
Sra. Maria Soledad Torres Martín.
ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Benvinguda i presentació
Presa de possessió dels nous consellers i conselleres
Lectura i aprovació , si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Constitució de la Comissió Permanent
Calendari de reunions del Ple
Prioritats immediates del Consell Escolar Insular
Torn obert de paraula
Obre la sessió el Sr. president excusant als consellers que han manifestat la
seva absència i passa a l’ordre del dia.
1 - Benvinguda i presentació
El Sr. president dó na la benvinguda als consellers i conselleres del Ple del
Consell Escolar Insular d’Eivissa a aquesta nova sessió i dó na la paraula al
conseller responsable del departament d’Educació , Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut, que assisteix com a convidat, el Sr. David Ribas Ribas que
agraeix a tothom la seua presència.
2 - Presa de possessió dels nous consellers i conselleres.
A continuació els nous consellers i conselleres del CIE assistents prenen
possessió dels seus cà rrecs i reben de la secretà ria les seues credencials.
Els president exposa que, fins el moment, estam a l’espera del nomenament
dels tres vocals representants de l’alumnat. El ROF del CEIE, a l'article 8,
apartat C, especifica que aquests han d’estar proposats per les
confederacions o federacions d'alumnes i actualment aquestes no existeixen
a Eivissa. Aquest mateix punt s’ha tractat de forma reiterada en diferents
períodes del CEIE i en altres ocasions s’ha elegit l’opció de realitzar una
petició als consell escolars municipals per a què, d’entre els seu alumnat,
nomenin els representants. El president del CEIE explica que, ja que no
existeix federació però si associacions d’alumnes, es vol estudiar l’opció que
els representants siguin nomenats d’entre les associacions que estiguin
legalment constituïdes i que, segons petició realitzada a la Conselleria
d’Educació del Govern Balear só n quatre: AA IES Algarb, AA IES Sant Agustí,
AA d’alumnes i exalumnes del CEPA Pitiü ses i AA del CEPA Sant Antoni.

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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3 - Lectura i aprovació , si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Ja que l’acta i els seus annexos han estat enviats prèviament per correu
electrò nic als consellers i conselleres del ple, els assistents conclouen que es
pot aprovar l’acta sense que sigui necessà ria la seua lectura. Per tant
s’aprova l’acta del passat Ple de dia 12 de juny de 2015.
4 - Constitució de la Comissió Permanent
El Sr. president exposa que cal renovar la comissió permanent incorporant
els canvis que s’hagin produït. Abans de fer-ho la vicepresidenta Maria
Planells Planells procedeix a llegir la part del Reglament del CEIE referent a
la constitució de la Comissió Permanent.
Una vegada constituïdes les meses d’edat per cada sector, els seus integrants
passen a elegir els representants. Es decideix no nomenar cap titular
representant per part del Consell Insular d’Eivissa considerant que l’entitat
es troba representada en les figures del President i la vicepresidenta del
CEIE que ja en só n part.
A continuació , la proposta d’integrants de la Comissió Permanent del CEIE,
queda ratificada per unanimitat a l’espera que s'incorporin els
representants pendents de nomenar.
D’aquesta manera la composició de la Comissió Permanent del CEIE és la
segü ent:
 President del CEIE Sr. Alberto Taranco Iriondo
 Vicepresidenta del CEIE Sra. Maria Planells Planells
 Com a representants del professorat es nomenen a la Sra. Joana Tur
Planells, com a titular, i la Sra. Llanos Calvo García com a suplent.
 Com a representants dels pares i mares d’alumnes es nomenen a la
Sra. Pepita Costa i Tur, com a titular, i al Sr. Vicente Bernabeu Tomá s
com a suplent.
 Com a representants de l’Administració Educativa es nomenen a la
Sra. Margalida Ferrer Marí, com a titular, i al Sr. Vicente Torres Mora
com a suplent.
 Com a representant de les organitzacions sindicals de l’à mbit
educatiu es nomena al Sr. Pere Lomas Torres com a titular.
 Com a representants del professorat de centres pú blics i privats es
nomenen a la senyora Mercedes Ibarrola Sanmartín, com a titular, i la
senyora Marisa Roig Riera com a suplent.
 Com a representants dels Consells Escolars Municipals es nomenen a
la Sra. Eduvigis Sá nchez Meroñ o, del CEM de Sta. Eulà ria, com a
titular i al Sr. Francisco Tienda Pachó n, del CEM de Sant Antoni, com a
suplent.
Sobre aquest respecte el Sr. Santiago Marí recorda la importà ncia que
qualsevol nomenament que es faci, sigui de la comissió permanent o
d’altres, es comuniqui al Ple del Consell Insular per a què sigui ratificat.

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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5 - Prioritats immediates del Consell Escolar Insular
(aquest punt, una vegada consultats els membres de Ple del CEIE, ha passat
a ser tractat en el punt 5 de l’ordre del dia).
A continuació prenen la paraula diferents consellers i conselleres i
expliquen quins só n els temes que consideren més prioritaris, tant a curt
com a mitjà termini.
En general, els membres del Ple comenten la seua preocupació perquè
queda poc per la finalització del curs escolar i que és important prioritzar
els temes.
Es proposa fer un CEIE extraordinari per a treballar els temes prioritaris i
així portar-los al proper CEIB que probablement es convocarà el dia 24 de
maig. Pareix que encara no s’han fet els nomenaments dels representants
del CEIE al CEIB però s’espera que es faci en breu. La Sra. Pepita Costa
explica que el reglament del CEIB s’està modificant per tornar al nombre de
representants que tenia abans de les darreres modificacions.
La Sra. Eduvigis Meroñ o proposa que el CEIE elevi al CEIB els informes
NESE i d’infraestructures que ja estan redactats i van ser aprovats en el
darrer Ple del CEIE.
6 - Calendari de reunions del Ple
(aquest punt, una vegada consultats els membres de Ple del CEIE, ha passat
a ser tractat en el torn 6 de l’ordre del dia).
Atès el retard en la constitució del Ple del CEIE, els membres demostren la
seua preocupació perquè les peticions d’Eivissa puguin arribar en temps i
ordre al Ple del CEIB i s’acorda un calendari a curt termini amb les reunions
més urgents:
Es realitzarà una reunió de la Comissió Permanent el dilluns, 9 de maig,
a les 19 h.
Es convocarà un Ple del CEIE el proper dimecres, 18 de maig, a les 19 h
en primera convocatò ria i a les 19:30 en segona.




7 - Torn obert de paraula
El representant del CEM de Sant Joan explica el contingut del document
(ANNEX 1) que han enviat al CEIE on s’informa dels acords presos durant la
reunió ordinà ria del Ple del CEM de Sant Joan de dia 21 de març de 2016, i
es demana al CEIE que faci tot el que estigui al seu abast per fer complir
aquests acords que consisteixen en:


demanar a la Conselleria d’Educació que faci un estudi de les
actuacions necessà ries en els CEIP Labritja, Torres de Balà fia i

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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Balansat per a suprimir totes les barreres arquitectò niques i poder
disposar de banys.
demanar una memò ria econò mica i una planificació en temps per a la
supressió de les barreres arquitectò niques en els centres educatius
del municipi.
demanar la retirada i substitució urgent la porxada d’amiant del CEIP
Torres de Balà fia.

A continuació la Sra. Elena Benlloch, representant del CEM de Sant Josep,
presenta el document que van enviar al CEIE i explica que, entre les
prioritats del consell escolar municipal, està la posada en marxa del nou
centre de Cala de Bou i de les instal·lacions a ses escoles velles de Sant
Agustí (sempre que l’escola nova no estigui construïda), la reducció de
rà tios, l’apertura de l’escoleta Can Nebot, l’ampliació del dret a tenir
transport escolar a l’alumnat d’ensenyament no obligatori i la revisió de la
baremació per accedir-hi, a més de les reformes pendents en els centres.
Aprofita per reflexionar sobre la importà ncia de dur a terme noves
infraestructures i no abandonar-ne el manteniment. (ANNEX 2)
Després la Sra. Eduvigis Sá nchez, representant del CEM de Sta. Eulà ria,
explica els informes presentats al CEIE (ANNEX 3), fent especial menció a
l’escrit remés al Conseller d’Educació sobre la situació de l’FP al municipi de
Sta. Eulà ria on es demana que la segona fase de l’IES Quartó del Rei es
dediqui a estudis d’FP de la família marítim pesquera i sol·licita que el CEIE
elevi aquesta petició en el prò xim ple del CEIB.
El president, Sr. Alberto Taranco proposa que, degut a la importà ncia del
tema, aquest es tracti de forma específica en la propera comissió permanent
de dia 9 de maig per a que sigui treballat i proposat per a la seua elevació al
ple del CEIB juntament amb els informes NESE i d’infraestructures.
La Sr. Eduvigis Sá nchez comenta que el Consell Insular hauria de nomenar al
president com representant d'Eivissa al CEIB.
Alguns conseller reclamen que s’hauria d’instar a la Conselleria d’Educació i
Universitat a respondre per escrit sobre la destinació dels sous finalistes del
préstec per obres que Europa va concedir al Govern Balear i que era de vint
milions d'euros, ja que pareix ser que s'han gastat set milions però no es
coneix la destinació de la resta.
La Sr. Eduvigis Sá nchez comenta que no és normal que els centres
s’assabentin per la premsa de les dades sobre el procés d'escolarització . É s
important mantenir les formes i el contacte amb els centres i les famílies.
Es comenta que seria interessant reclamar una unitat de psiquiatria infantil
a l'hospital de Can Misses.
I quan só n les 21:50 hores el Sr. President aixeca la sessió , donant les grà cies
als assistents per haver participat en aquest ple, del qual, com a secretà ria,
estenc aquesta acta.

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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Acta de la sessió del Ple del Consell Escolar Insular d’Eivissa de dia 18 de
maig de 2016
Acta de la sessió del Ple del Consell Escolar Insular d’Eivissa
Identificació de la sessió
Nú m.: 22
Carà cter: extraordinà ria
Data: 18 de maig de 2016
Horari: de 19:30 a 21:20
Lloc: sala 2 de la 5a. planta de la seu del Consell d’Eivissa























Assistents:
Sr. Alberto Taranco Iriondo, president.
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta.
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sra. À ngels Martínez Corderas, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sr. Rafael Sancho Martínez, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sra. Carolina Alcaraz Escandell, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sra. Llanos Calvo García, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals.
Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA.
Sra. Ana Maria Mateu Aguilar, consellera representant de la FAPA.
Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó , consellera representant de la FAPA.
Sr. David Prats Clapés, conseller representant de la FAPA.
Sr. Vicent Torres Mora, conseller representant de l’Administració Educativa.
Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa.
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM d’Eivissa.
Sr. Santiago Marí Torres, conseller representant del CEM de Sant Joan.
Sra. Maria José Guisado Costa, consellera representant del CEM de Sant
Josep.
Sra. Ana Costa Guasch, consellera representant del CEM de Sta. Eulà ria.
Sr. Ernesto Olariaga, conseller representant dels centres educatius pú blics.
Sra. Esperanza Marquès Moral, consellera representant de la plataforma
sociosanità ria.
Sr. Daniel Cohen Schwartz, conseller representant del CEPA.
Sra. Ana Ribas Alonso, consellera representant de la FELIB.
Excusen la seva absència:



Sra. Maria Luisa Roig Riera, consellera representant dels centres educatius
privats.
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Sra. Fina Holgado Cá rdenas, consellera representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd).
 Sra. Dolores Guijarro Guillén, consellera representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd).
 Sra. Gemma Tur Ferrer, consellera representant de l’Associació Pitiü sa per la
Renovació Pedagò gica.






Absents:
Juan José Cardona Riera, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
Joana Piñ a Vives, consellera representant de professorat d’ensenyament no
universitari.
Vicente Bernabeu Tomá s, conseller representant de la FAPA.
Estefania Guasch Brooks, consellera representant de les organitzacions
patronals: PIMEEF.
Sr. Francisco Tienda Pachó n, conseller representant del CEM de Sant Antoni.
Secretà ria:
Sra. Maria Soledad Torres Martín.
ORDRE DEL DIA:

1. Ratificació dels informes que seran elevats al CEIB: informe FP,
infraestructures i NESE.
2. Proposta per la constitució de Comissions Específiques: infraestructures,
ISE i transport escolar.
3. Proposta de reunions itinerants pel que fa al Ple del CEIE.
El president obre la sessió explicant que, segons l’article 25 del ROF, la
comissió permanent pot acordar l’assistència de persones convidades com a
observadors tant a les sessions ordinà ries com a les extraordinà ries del Ple.
Per millorar l’eficiència d’aquest procediment, el president demana permís
als membres del CEIE per a que aquestes persones puguin fer la petició
directament als consellers i conselleres el mateix dia del Ple i demana als
assistents la seua opinió . S’estableix el debat i alguns consellers i conselleres
opinen que el ple del CEIE ha d’estar obert a qualsevol persona que vulgui
assistir-hi.
Finalment s’estableix per assentiment que al principi de cada ple
s’informarà i demanarà opinió als consellers i conselleres sobre la possible
incorporació de convidats.
A continuació el president demana als assistents si el senyor Joan Amoró s
(suplent del president, en qualitat de representant del Consell d’Eivissa) es
pot incorporar com a convidat a la sessió . Els presents donen la seua
conformitat.
A continuació es passa als diferents punts de l’ordre del dia:

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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1 - Ratificació dels informes que seran elevats al CEIB: informe FP,
infraestructures i NESE.
La Sra. Ana Costa, representant de CEM Sta. Eulà ria, presenta la
documentació que ha estat enviada als consellers i conselleres juntament
amb la convocatò ria d’aquest Ple i que fa referència als informes, convenis
específics i estudis realitzats pel CEM del seu municipi (Annex 1).
En aquests documents s’inclou una comparativa entre l’oferta educativa de
Formació Professional entre Sta. Eulà ria i la resta de municipis de les Illes i
es considera que Sta. Eulà ria pateix un greuge comparatiu pel que fa al
desenvolupament d’aquestes modalitats d’estudis. També presenta una
petició realitzada a la Conselleria de Cultura i Universitat on es demana el
desenvolupament de diferents graus de Formació Professional relacionats
amb la mar
S’estableix el debat i els consellers i conselleres coincideixen en la
importà ncia de comptar amb una bona oferta formativa especialment dels
graus relacionats amb la mar.
Finalment s’aprova per unanimitat elevar al CEIB l’informe de petició de
diferents graus de FP tant a l’IES Quartó des Rei com al CIFP de Can Marines
amb les segü ents diferenciacions:
Per al CIFP Can Marines: graus de FP bà sica d’Activitats marítimopesqueres o de
Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
Per a la segona fase de l’IES Quartó del Rei: grau mitjà de FP d’Operació, control i
manteniment de màquines i manteniment de vaixell (en primera opció ) o grau de
Pesca i transport marítim (en segona opció ) i un grau superior de Tècnic superior
en supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.

A continuació i dins del mateix punt de l’ordre del dia, el president passa a
explicar els informes d’infraestructures i NESE. Explica que, malgrat que só n
informes que cal actualitzar, só n molt complets i que la comissió permanent
troba oportú demanar al Ple la seua conformitat per a que siguin elevats als
CEIB.
Sobre l’informe d’infraestructures, el Sr. Vicent Torres explica que s’hauria
d’actualitzar ja que algunes peticions com per exemple la posada en marxa
del centre de Cala de Bou, l’Escola d’adults i l’Escola d’Art es troben en
trà mit.
S’acorda per unanimitat ratificar i elevar al CEIB els informes NESE i
d’Infraestructures. Les actualitzacions de l’informe d’infraestructures es
podran realitzar a través de les comissions que es formaran posteriorment.
En relació a l’informa NESE, el president explica que, a la passada Comissió
Permanent, es va parlar sobre la necessitat de coordinació entre les
diferents administracions com Serveis Socials, EOEP i Salut Mental. Explica
que s’ha redactat un escrit que es podria presentar a aquestes
(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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administracions on es demana que es realitzin reunions que tinguin com a
objectiu la millora de la coordinació entre elles. El president llegeix el text
redactat i aclareix que no és una carta recriminatò ria si no una constatació
del que apareix tant a l’informe NESE com en reunions de plens i
comissions.
La Sra. Mariví Mengual i la Sra. À ngels Corderas coincideixen en que el
problema de la coordinació està relacionat amb la manca de personal.
Expliquen que la coordinació existeix però que els treballadors i
treballadores «arriben on poden» amb una plantilla laboral cada vegada
més reduïda mentre que el nombre de casos augmenta.
S’obre el debat sobre la necessitat de la carta ja que alguns consellers i
conselleres opinen que el que demana l’escrit ja s’està portant a terme. En
contraposició altres consellers i conselleres opinen que la feina es fa però
que els protocols han de millorar i que la carta és necessà ria tant per
demanar recursos i un augment de plantilla com per demanar una millora
en els protocols.
Es fan suggeriments per millorar la carta: el Sr. Vicent Torres Mora demana
incloure l’EAP (deixant la redacció com EOEP/EAP), la Sra. Margalida Torres
demana incloure Menors (depenent del Consell d’Eivissa) i la Sra. À ngels
Corderas que s’incloguin en les reunions els/les pediatres.
Pel que fa a la redacció final de la carta s’acorda que aquesta s’enviarà per
correu electrò nic als membres del ple per a que facin les seues aportacions.
2 - Proposta per la constitució de Comissions Específiques: infraestructures,
ISE i transport escolar.
El Sr. Alberto Taranco, i segons el que va ser acordar en la passada comissió
permanent, proposa la formació de les segü ents comissions específiques:
-

-

Comissió ISE: que haurà d’acabar l’informe ISE del període 2013 – 2014 i
fer el corresponent 2015 – 2016.
Comissió d’infraestructures: que es pot dividir en dos subcomissions. Una
pot treballar en les propostes de nous centres i l’altra pot fer un
seguiment del compliment de les peticions realitzades en l’anterior
informe d’infraestructures.
Comissió de transport escolar.

La Sra. À ngels Corderas demana que també es faci una comissió NESE i els
consellers i conselleres n’estan d’acord.
S’aprova per unanimitat la constitució de les quatre comissions abans
esmentades i es decideix passar un full per comissió per a que els membres
del Ple es vagin apuntant i, si falta gent en alguna de les comissions, es
demanarà la participació de forma més específica.
(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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Per finalitzar la secretà ria llegeix el nom dels participants a cada comissió i
s’acorda que enviarà un correu electrò nic amb la llista de membres per a
que els consellers i conselleres que no han pogut assistir al Ple d’avui també
es puguin apuntar.
3 - Proposta de reunions itinerants
El Sr. Alberto Taranco proposa que les reunions del ple del CEIE siguin
itinerants. D’aquesta manera cada CEM podrà organitzar algunes reunions
en els centres educatius dels seus municipis i podran servir, entre d’altres,
per a conèixer la realitat de l’estat de les infraestructures. També es proposa
un canvi en els horaris de les reunions establint les 18:30 com a primera
convocatò ria i les 19:00 hores com a segona. La proposta s’accepta per
unanimitat.
Per finalitzar es tracten altres punts que els membres del Ple consideren
importants.
La Sra. Pepita Costa presenta dos informes elaborats per la FAPA i que just
s’han acabat. El primer correspon als problemes en infraestructures que
pateix l’Escola d’Art (Annex 1) i el segon sobre les reformes necessà ries i
llargament reclamades per l’escola de Sant Ciríac (Annex 2).
Demana al president del CEIE que faci arribar aquests informes als
consellers i conselleres del CEIE i s’acorda que la secretà ria els enviarà via
correu electrò nic.
La Sra. À ngels Corderas explica que, des del CEM de Sta. Eulà ria, han
detectat que les proves en Competències Clau que es fan a les escoles
d’adults només es faran a Sant Antoni i això provocarà problemes per a
l’alumnat que vulgui presentar-se a les proves. La Sra. Margalida Ferrer
confirma aquesta informació , ja que l’escola d’adults de Vila (que té una
extensió a Sta. Eulà ria) aquesta vegada no ha demanat fer les proves. El Sr.
Dan Cohen explica que, quan surti la nova convocatò ria, el CEPA Pitiü ses
també la demanarà .
La Sra. Ana Costa informa que abans la prova era realitzada pel SOIB i que
aquesta podria ser una solució temporal fins que no arribi la propera
convocatò ria.
Per finalitzar i abans de tancar la sessió , el Sr. Alberto Taranco informa que
renú ncia als sous que li corresponen per assistència als plens i comissions
específiques del CEIE.
I quan só n les 21:20 hores el Sr. President aixeca la sessió , donant les grà cies
als assistents per haver participat en aquest ple, del qual, com a secretà ria,
estenc aquesta acta.
Acords presos durant la sessió :
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-

-

-

-

Per afavorir l’agilitat de les reunions, les persones convidades com a
observadors a les sessions de Ple del CEIE podran participar sense
l’aprovació prèvia de la comissió permanent però sempre amb
l’aprovació dels consellers i conselleres a l’inici de cada Ple.
Elevar al CEIB l’informe de petició de diferents graus de FP tant a l’IES
Quartó des Rei com al CIFP de Can Marines.
Elevar al CEIB els informes NESE i d’Infraestructures.
La constitució de les segü ents comissions: ISE, Infraestructures,
Transport escolar i NESE.
Que la secretà ria enviï als consellers i conselleres del CEIE les llistes
dels participants en cada comissió per a que els absents al ple d’avui es
puguin apuntar.
Enviar per correu electrò nic als consellers i conselleres del CEIE la
proposta de carta tractada en el punt 2 de l’ordre del dia d’aquesta
reunió per a que proposin canvis en la redacció .
Enviar per correu electrò nic als consellers i conselleres del CEIE els
informes sobre l’Escola d’Art i Sant Ciríac elaborats per la FAPA.
Realitzar reunions de Ple itinerants i modificar el seu horari establint la
primera convocatò ria a les 18:30 i la segona a les 19:00 hores.

Acta de la sessió del Ple del Consell Escolar Insular d’Eivissa de dia 22 de
setembre de 2016
Acta de la sessió del Ple del Consell Escolar Insular d’Eivissa
Identificació de la sessió
Nú m.: 23
Carà cter: ordinà ria
Data: 22 de setembre de 2016
Horari: de 19:30 h.
Lloc: sala 2 de la 5a. planta de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat d’ensenyament no
universitari
Sr. Juan José Cardona Riera, conseller representant de professorat d’ensenyament no
universitari
Sr. Rafael Sancho Martínez, conseller representant de professorat d’ensenyament no
universitari
Sra. Llanos Calvo García, consellera representant de professorat d’ensenyament no
universitari
Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions sindicals
Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA
Sra. Ana Maria Mateu Aguilar, consellera representant de la FAPA
Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó , consellera representant de la FAPA
Sr. Toni Escandell Tur, conseller representant de l’alumnat
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sra. Carmen Aguilera Buendia, consellera representant de l’alumnat
Sr. Vicent Torres Mora, conseller representant de l’Administració Educativa
Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració Educativa
Sra. Estefania Guasch Brooks, consellera representant de la PIMEEF
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM d’Eivissa
Sr. Santiago Marí Torres, conseller representant del CEM de Sant Joan
Sra. Maria José Guisado Costa, consellera representant del CEM de Sant Josep
Sra. Eduvigis Sá nchez Meroñ o, consellera representant del CEM de Sta. Eulà ria
Sra. Dolores Guijarro Guillén, consellera representant del personal d’Administració i
serveis dels centres docents, (PAScd)

Excusen la seva absència:
•
•
•

Sra. À ngels Martínez Corderas, consellera representant de professorat d’ensenyament
no universitari
Sr. David Prats Clapés, conseller representant de la FAPA
Sra. Joana Maria Seguí Pons, consellera representant de la UIB

Absents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Joana Piñ a Vives, consellera representant de professorat d’ensenyament no
universitari
Sra. Carolina Alcaraz Escandell, consellera representant de professorat d’ensenyament
no universitari
Sr. Vicente Bernabeu Tomá s, conseller representant de la FAPA
Sra. Neus Tur Marí, consellera representant de l’alumnat
Sr. Juan Nieto Gil, conseller representant del personal d’Administració i serveis dels
centres docents, (PAScd)
Sr. Francisco Tienda Pachó n, conseller representant del CEM de Sant Antoni
Sra. Maria Luisa Roig Riera, consellera representant dels centres privats
Gemma Tur Ferrer, consellera representant de l’Associació Pitiü sa per la Renovació
Pedagò gica
Sra. Esperanza Marquès Moral, consellera representant de la plataforma
sociosanità ria
Sra. Mercedes Ibarrola Sanmartín, consellera representant dels centres educatius
pú blics.
Sr. Daniel Cohen Schwartz, conseller representant del CEPA
Sra. Ana Ribas Alonso, consellera representant de la FELIB

Secretà ria:
Sra. Maria Soledad Torres Martín.
Assisteix com a convidat: el Sr. José Sá nchez Rubiñ o, representant de l’AMIPA del CEIP Sant
Carles.
ORDRE DEL DIA:
1
2
3
4
5

Presentació de nous membres
Lectura i aprovació , si s’escau, de les actes de plens anteriors
Informació d’actuacions recents
Consens sobre les propostes per traslladar al proper ple del CEIB de dia 26 de
setembre
Proposta de calendari
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6

Petició de reunió del Ple amb un representant de l’IBISEC

7 Demanar una reunió o compareixença a Eivissa del conseller Martí March i dels seus
8

directors generals per a parlar de la situació del sistema educatiu a Eivissa.
Punt obert

Obre la sessió el Sr. president i es passa el full de signatures on figuren aquells consellers i
conselleres que han manifestat la seva absència. Abans de començar amb l’ordre del dia
demana als presents si hi ha qualque problema per a que els Sr. José Sá nchez Rubiñ o
participi com a oient en el Ple. Cap dels presents manifesta la seua negativa i comença la
reunió de Ple del CEIE.
1 – Presentació de nous membres
El Sr. president dó na la benvinguda als consellers i conselleres del Ple del Consell Escolar
Insular d’Eivissa a aquesta nova sessió i presenta als nous consellers i conselleres
representants de l’alumnat: la Sra. Carmen Aguilera Buendia i el Sr. Toni Escandell Tur
(presents en aquest Ple) i la Sra. Neus Tur Marí (absent).
2 - Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de plens anteriors
Es llegeixen les actes dels plens dels dies 4 i 18 de maig i s’aproven amb les segü ents
esmenes que seran incorporades a les actes en els punts corresponents:
Ple ordinari de dia 4 de maig de 2016:
La Sr. Eduvigis Sá nchez comenta que el Consell Insular hauria de nomenar al president
com representant d'Eivissa al CEIB.
Alguns conseller reclamen que s’hauria d’instar a la Conselleria d’Educació i Universitat a
respondre per escrit sobre la destinació dels sous finalistes del préstec per obres que
Europa va concedir al Govern Balear i que era de vint milions d'euros ja que pareix ser que
s'han gastat set milions però no es coneix la destinació de la resta.
La Sr. Eduvigis Meroñ o comenta que no és normal que els centres s’assabentin per la
premsa de les dades sobre el procés d'escolarització . É s important mantenir les formes i el
contacte amb els centres i les famílies.
Es comenta que seria important reclamar una unitat de psiquiatria infantil en l'hospital de
Can Misses.
3 - Informació d’actuacions recents
El president explica algunes de les actuacions més recents realitzades. Entre elles destaca
les segü ents:
a) Entrevista amb el Director General de Planificació , Ordenació i Centres, Sr. Toni
Morante Milla on s’han tractat temes com la falta d’especialistes ATE en diferents
centres de l’illa
b) L’enviament de peticions a través de diferents cartes al Sr. Jaume Ribas Seguí,
Director General d'Innovació i Comunitat Educativa, i al Sr. Antonio Morante Milla.
c) Reunió amb el conseller de Cultura del Consell d’Eivissa, Sr. David Ribas Ribas on
es va tractar el tema de les situació de les escoletes, especialment la de Can Nebot i
el pressupost anual tant del Consell d’Eivissa en matèria d’educació com del CEIE,
del que s’haurà de presentar una proposta per a l’any 2017. El president també va
demanar la possibilitat de comptar amb l’ajuda del tècnic en GIS del Consell per a

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)

19

Consell Escolar Insular d’Eivissa – Memòria 2016

començar a elaborar mapes de l’illa on s’incloguin les infraestructures educatives i
altra informació referida a educació .
d) La petició realitzada a la conselleria d’Educació i Universitat per a que la secretà ria
tingui accés al Gestib i al Sedeib.
e) Les diferents reunions del Ple del CEIB i els temes més importants que s’han anat
tractant.
f) La comissió de seguiment del Pacte Educatiu del CEIB.
Sobre la falta d’especialistes, la Sr. Margalida Ferrer explica que actualment hi ha dos
professionals que ja tenen experiència i que han demanat mitges jornades per a poder
formar un equip TEA. També hi ha dos PT per realitzar assessoraments en problemes de
conducta.
Sobre l’ISE 2013 – 2014 que resta per aprovar, el president explica que veu necessari
intentar tancar-lo en la propera reunió ISE i així portar-lo a aprovació en el proper Ple del
CEIE.
4 - Consens sobre les propostes per traslladar al proper ple del CEIB de dia 26 de
setembre
Els consellers presents comencen a comentar quins só n els temes que pensen més
importants i que haurien de tractar-se davant el Conseller Sr. Martí March i Cerdà.
El Sr. Santiago Marí explica que és necessari restituir immediatament els intèrprets de
llenguatge de signes en els centres que els reclamen. Sobre aquest tema la Sr. Margalida
Ferrer li contesta que aquest procés està en marxa i que es va detectar que les persones
que eren ATE i especialistes en llenguatge de signes estaven fent una feina en una
categoria inferior a la que els corresponia. A dia d’avui es treballa per solucionar el tema i
en el CEIP Es Vedrà la plaça s’ha cobert i a Sta. Gertrudis, Sta. Maria i Poeta Villangó mez
s’han demanat les corresponents mitges jornades.
Seguint amb la seua intervenció el Sr. Santiago Marí sol·licita que es presenti al conseller la
necessitat de dotar a tots els centres d’Eivissa de tots els ATE i especialistes que
necessiten. Sobre aquest punt la Sra. Margalida Ferrer explica que s’està intentant cobrir
les places que falten, però que el procés comença per conèixer amb exactitud les dades de
l’alumnat amb necessitats educatives especials i que aquestes encara s’estan introduint i
variant. Una vegada conegudes les necessitats es procedirà a la contractació de les ATE.
Per altra banda s’està creant un equip especialitzat en problemes de conducta que
s’encarregarà de tasques que, fins el moment, realitzaven les ATE.
A continuació la Sra. Eduvigis Sá nchez exposa que una petició important pel que fa a les
ATE seria instar a la conselleria d’educació a crear una bossa d'ATE prò pia que permeti la
contractació d’aquestes especialistes. Altres punts serien la reducció de les rà tios a un
mínim de 5 alumnes per poder optar al programa PMAR, la posada en marxa d’un
menjador a Sant Joan, que es contempli a la partida de pressupost de la Conselleria
d’Educació per al 2017 la quantitat suficient per poder construir les infraestructures més
urgents com ara l’ampliació del CEIP Sant Carlos, la segona fase de l’IES Quartó del Rei, els
nous CEIP de Cala de Bou i Vila, així com les ampliacions i reformes reclamades pels
centres, les mancances de professorat i altres professionals i la supressió de les barreres
arquitectò niques en els centres.
Sobre la petició de menjador a Sant Joan, la Sra. Margalida Ferrer explica que la instal·lació
de menjadors en els centres educatius és una decisió del propi centre i de l’APIMA. Fins el
moment cap centre del municipi ha presentat una sol·licitud encara que sap que en alguns
centres s’està fent un sondeig per avaluar l’acceptació per part de la comunitat educativa.
Per altra banda la Sra. Eduvigis Sá nchez presenta una queixa sobre els procediments
d’enviament d’esmenes als documents que el CEIB envia als diferents Consells Escolars ja
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que fa unes setmanes el CEIB no van considerar les aportacions del CEM de Sta. Eulà ria al
document Pacte per l'Educació de les Illes Balears. Sol·licita que, durant el proper ple del
CEIB, es demani al seu president com s’ha d’interpretar l’article 6 del reglament del CEIB
que regula la relació entre el CEIB i els CEM.
L’article 6 del reglament del CEIB, sobre les relacions amb altres consells escolars,
exposa que “El CEIB ha d’establir mecanismes de relació i cooperació amb els consells
escolars insulars i municipals, com també amb els consells escolars de l’Estat,
autonòmics o d’altres àmbits”.

La Sra. Pepita Costa explica que des de la FAPA estan molt preocupats per la marxa de la
construcció de les noves infraestructures educatives, ja que Cala de Bou no va al ritme
adequat i no tenim informació sobre els centres reclamats a Sta. Eulà ria i Vila. Altres temes
que consideren molt importants só n l’ampliació del pressupost en educació , l’augment de
places de professorat (especialment pel que fa a l’alumnat amb reforç educatiu) i la
importà ncia de poder disposar d’un mapa escolar amb dades objectives. Afegeix que un
tema preocupant és la falta de comunicació entre el conseller d’educació i la comunitat
educativa.
El Sr. Alberto Taranco explica que pren nota de totes les reclamacions fent, especial esment
a la falta de pressupost, ja que en anys anteriors s’han sofert retallades molt greus en
educació i ara és el moment de compensar el temps i les retallades comeses. Per tant no
només s’ha de parlar d’optimització de recursos sinó de millores econò miques, de noves
infraestructures i de solucionar els temes de manca de contractació de professionals en els
centres educatius.
La Sra. Dolores Guijarro explica que des de fa temps el nombre d'ATE es manté mentre que
el nombre d’alumnes que les necessiten augmenta cada curs. Comenta la necessitat de no
crear places d’ATE itinerants perquè els i les alumnes mantenen les seues necessitats tots
els dies i a totes hores. Per altra banda no totes les ATE tenen el mateix contracte i aquest
no inclou horaris per reunir-se i coordinar-se amb els equips de suport. També dó na la raó
a la Sra. Margalida Ferrer ja que les ATE que fan feina d’intèrprets s’han adonat que estan
fent feina en una categoria inferior a la que les correspon.
La Sra. Llanos Calvo recorda les paraules del conseller Sr. Martí March quan va argumentar
que Eivissa és un cas especial degut a la manca d’inversions al llarg dels darrers anys. Per
aquest motiu, si la conselleria realment creu que aquest problema existeix només es pot
demostrar augmentant i millorant el pressupost destinat a Eivissa. Explica també que la
Delegació està fent un bon treball però que també sofreix aquesta limitació pressupostà ria.
La Sra. Mariví Mengual insisteix que la Delegació hauria de tenir un pressupost propi i la
Sra. Joana Tur opina que hauria de ser una direcció general i d’aquesta manera podria
gaudir d’aquest pressupost. Per altra banda comenta que el calendari escolar s’hauria
d’adaptar a la realitat de cada illa.
El Sr. Pere Lomas argumenta que, de tot el que s’ha dit, el punt més important i que
resumeix les reclamacions és la necessitat d’incloure la partida pressupostà ria que pugui
arreglar els greus problemes d’Eivissa, la resta só n temes molt específics que no es podran
tractar durant la reunió del CEIB, entre d’altres motius, per falta de temps.
La Sr. Joana Tur exposa la manca d’oferta educativa de determinats estudis, com per
exemple d’FP. Hi ha pocs recursos i beques tant per estudiar FP com per a la universitat.
La Sra. Maria José Guisado exposa el problema de l’augment progressiu i continu de les
rà tios en els diferents municipis. Pel que fa al municipi de Sant Josep els trà mits per la
cessió del terreny per al nou centre de Cala de Bou està en marxa i en aquest moment falta
el darrer informe perquè l’expedient pugui passar a la CIOTUPHA.
Per concloure aquest punt de l’ordre del dia, el president, Sr. Alberto Taranco, fa un resum
de les principals necessitats que s’han exposats explicant que durant la reunió del CEIB
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farà una exposició general i utilitzarà les demandes més específiques com argumentació a
les peticions.
Així doncs les demanes só n: augment del pressupost per educació per així poder començar
a compensar el dèficit histò ric que ha patit la nostra illa, la necessitat de construcció de les
noves infraestructures juntament amb les millores i reformes que els centres sol·liciten, la
supressió de les barreres arquitectò niques i les necessitat de personal (especialment pel
que fa a l’alumnat amb necessitats educatives especials), l’elaboració d’un mapa escolar
que s’ajusti a la realitat de l’illa i que aquest mapa escolar es pugui consensuar i revisar
amb temps pels ò rgans competents i consultius, millorar les rà tios, estudiar la situació dels
ATE i la seua especial situació , la millora de l’oferta educativa, l’augment dels ajuts a
estudiants, la millora del transport escolar, la reclamació de pressupost propi i major
autonomia per a la Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa, la millora de la comunicació
entre la Conselleria d’Educació i el CEIE i altres ò rgans de representació educativa de l’illa i
com a punt final tenir en consideració les aportacions i demandes que es fan des d’Eivissa
al CEIB. Explica que s’elaborarà un document amb totes aquestes peticions.
També es sol·licitarà una reunió o compareixença a Eivissa del conseller Sr. Martí March i
els seus directors generals per a parlar de la situació del sistema educatiu a Eivissa.
5 - Proposta de calendari (CEIE i comissions)
S’acorda el segü ent calendari de reunions de les comissions específiques:
Comissió ISE → 4 d’octubre (dimarts)
Comissió d’Infraestructures →11 d’octubre (dimarts)
Comissió NESE → 18 d’octubre (dimarts)
Transport de Transport Escolar → 25 d’octubre (dimarts)
L’hora de les reunions serà a les 18:30 i es recorda que per aquestes no hi ha segona
convocatò ria.
6 - Petició de reunió del Ple amb un representant de l’IBISEC
S’obre el debat sobre quins só n els punts i peticions més importants a tractar. Es comenta
que és important que la petició sigui per als responsables de l’IBISEC i no simplement per
un tècnic ja que aquest/a podrà aportar informació però no tindrà poder decisori i polític.
Alguns dels present proposen que sigui el gerent de l’IBISEC. També es demana que en la
petició que es redacti figuri la necessitat de que portin per escrit el calendari d’actuacions i
el pressupost assignat a cada projecte.
Sobre el pressupost dels darrers anys, alguns dels presents adverteixen que cal considerar
que potser aparenta que en els darrers anys s’ha invertit més a Eivissa que a la resta d’illes,
però no ens podem deixar enganyar per les xifres ja que Eivissa pateix des de fa temps una
greu mancança d’inversions en infraestructures educatives. A més a més les rà tios
augmenten comparativament més a Eivissa que a la resta d’illes.
7 - Demanar una reunió o compareixença a Eivissa del conseller Martí March i els
seus directors generals per parlar de la situació del sistema educatiu a Eivissa.
S’acorda per unanimitat que es farà una petició de reunió . Es farà per escrit i es demanarà
que la compareixença sigui en el proper CEIE.
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8 - Punt obert
La Sra. Eduvigis Meroñ o proposa demanar a la Consellera de Mobilitat com es pot ajudar a
l’alumnat que ha de desplaçar-se a centres que no estan en els seus municipis.
El Sr. Alberto Taranco reprèn un dels temes tractats anteriorment i exposa que, sobre el
problema de relació entre el CEIB i els CEM plantejat pel CEM de Sta. Eulà ria, intentarà
parlar amb el president del CEIB i tractar el problema. Aprofita per recordar la
importà ncia de l’ambient de consens que es viu entre els membres de CEIE.
El Sr. Santiago Marí exposa que s’ha suprimit la universitat d’estiu i que caldria fer alguna
cosa al respecte.
A continuació pren la paraula el José Sá nchez Rubiñ o, membre de la Associació de pares i
mares del CEIP Sant Carles i que ha participat en la reunió com a convidat. Explica el
problema que es viu a Sant Carles ja que es vol desdoblar el centre mentre que professors i
les famílies no accepten aquesta opció i sol·liciten que es faci un centre nou. Demana que,
en l’elaboració del mapa escolar es contempli el que reclamen i que es faci una previsió de
futur per a que la comunitat educativa estigui assabentada de les solucions previstes i així
poder opinar al respecte.
La Sr. Margalida Ferrer explica que, des de la Delegació Territorial d’Educació coneixen
molt bé el problema i que en les reunions que es faran amb la conselleria i l’ajuntament es
convidarà a l’equip directiu i a l’APIMA perquè tinguin tota la informació i així decidir
finalment quina serà la solució per Sant Carles.
I quan só n les 21:44 hores el Sr. President aixeca la sessió , donant les gràcies als assistents
per haver participat en aquest ple, del qual, com a secretà ria, estenc aquesta acta.

2.2 Documents aprovats i acords
Acords que figuren en l’acta de la sessió 22 del Ple del CEIE de dia 18 de maig
de 2016
-

-

Per afavorir l’agilitat de les reunions, les persones convidades com a observadors a
les sessions de Ple del CEIE podran participar sense l’aprovació prèvia de la
comissió permanent però sempre amb l’aprovació dels consellers i conselleres a
l’inici de cada Ple.
Elevació d’informes al CEIB: petició de diferents graus de FP tant a l’IES Quartó des
Rei com al CIFP de Can Marines, informes NESE i d’Infraestructures.
Realitzar reunions de Ple itinerants i modificar el seu horari establint la primera
convocatò ria a les 18:30 i la segona a les 19:00 hores.

Acords que figuren en l’acta de la sessió del Ple del CEIE de dia 22 de
setembre de 2016
-

S’acorda el segü ent calendari de reunions de les comissions específiques:
Comissió ISE → 4 d’octubre (dimarts)
Comissió d’Infraestructures →11 d’octubre (dimarts)
Comissió NESE → 18 d’octubre (dimarts)
Transport de Transport Escolar → 25 d’octubre (dimarts)
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L’hora de les reunions serà a les 18:30 i es recorda que per aquestes no hi
ha segona convocatò ria.
-

S’acorda per unanimitat demanar una reunió o compareixença a Eivissa del
conseller Sr. Martí March i els seus directors generals per a parlar de la
situació del sistema educatiu a Eivissa.

3. ACTIVITATS DE LA COMISSIÓ PERMANENT
3.1 Sessions celebrades
Durant l’any 2016 es van celebrar 2 sessions ordinà ries de la Comissió Permanent
el dies 9 de maig i 14 de setembre. A continuació s’adjunten les cò pies de les actes:
Comissió permanent del CEIE (sessió ordinària) de dia 9 de maig de 2016
Identificació de la sessió
Nú m.: 1/2016.
Horari: de 17:00 a 19:30
Lloc: sala 3 de la 5a. planta de la seu del Consell d’Eivissa
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació , si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Anà lisi de temes urgents i creació , si s’escau, de les comissions
específiques.
Ordre del dia per al proper plenari.
Informació del president.
Torn obert de paraula.

Assistents:
 Sr. Alberto Taranco Iriondo, president.
 Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta.
 Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
 Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals.
 Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA.
 Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa.
 Sra. Eduvigis Sá nchez Meroñ o, consellera representant dels consells
escolars.
 Sra. Mercedes Ibarrola Sanmartín, consellera representant dels centres
educatius pú blics. Secretà ria:
 Sra. Maria Soledad Torres Martín.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
Punt 1: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta amb l’esmena del senyor Pere Lomas ja que figura a la vegada
com present i absent en el acta i realment estava present.
Punt 2: Anàlisi de temes urgents i creació, si s’escau, de les comissions
específiques.
El president, Sr. Alberto Taranco explica que, tal com es va acordar en
l’anterior ple del CEIE, entre les prioritats a curt termini trobam: la proposta
d’elevar al CEIB els informes d’infraestructures i NESE elaborats per les
anteriors comissions específiques, la proposa del CEM de Sta. Eulà ria
d’elevar al CEIB la sol·licitud de posada en marxa de diferents graus d’FP al
municipi, la finalització de l’ISE 2013-2014, l’actualització de l’informe
d’infraestructures i finalment la creació de noves comissions específiques.
Pel que fa a la comissió d’infraestructures proposa que es subdivideixi en
dos, una encarregada de fer un seguiment de les reformes i obres
necessà ries que es troben en l’informe d’infraestructures i una segona que
s’encarregui de detectar i analitzar les necessitats de centres nous a l’illa
d’Eivissa, estudiant i argumentant, en cada cas, les alternatives de
construcció de nous centres i desdoblaments.
Sobre la sol·licitud realitzada pel CEM de Sta. Eulà ria, la Sra. Eduvigis
Sá nchez explica la proposta especificant que els graus d’FP que es demanen
só n, per al CIFP de Can Marines una FP bà sica d’Activitats marítim pesqueres
i una altra de Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo i, per la
segona fase de l’IES Quartó del Rei, una FP de grau mitjà a seleccionar entre
Operació, control i manteniment de màquines i manteniment de vaixell com a
opció preferent i Pesca i transport marítim com a segona opció . També es
demana un grau d’FP superior de Tècnic superior en supervisió i control de
màquines i instal·lacions del vaixell.
A la vista d’aquesta sol·licitud, la comissió permanent aprova per
unanimitat presentar en el proper Ple del CEIE la proposta d’elevar al CEIB
l’informe del CEM de Sta. Eulà ria on es demana el desenvolupament dels
diferents graus d’FP especificats anteriorment.
Seguint amb el tema de les infraestructures, a continuació s’estableix un
intercanvi d’opinions oposades en relació al desdoblament o ampliació del
CEIP de Sant Carles. La Sra. Eduvigis Sá nchez explica que aquest tema es va
tractar al CEM del municipi i l’opció elegida va ser el desdoblament del
centre. Sobre aquest punt la Sra. Mercedes Ibarrola explica que la comunitat
educativa del centre opina el contrari i que han demanat a l’ajuntament
arguments tècnics que avalin les decisions preses. Pensa s’hauria de
respectar l’opinió de la comunitat educativa del CEIP Sant Carles.
La Sra. Pepita Costa opina que tots els compromisos assumits en els
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diferents plens i CEM es realitzen en les condicions i característiques de
cada moment i que aquests haurien de ser revisables ja que el temps aporta
detalls que poden fer necessà ria una actualització de les decisions.
La Sra. Joana Tur demana que aquests temes més específics es tractin en les
diferents comissions que es crearan, com per exemple, la d’infraestructures.
A continuació del Sr. Alberto Taranco pren la paraula per a proposar la
creació d’una comissió específica sobre transport escolar ja que aquest ha
estat un tema reiteratiu en els diferents plens del CEIE i ha estat
especialment sostingut pels CEM de Sant Josep i Sta. Eulà ria. En les actes
destaquen temes com els horaris, la qualificació dels cuidadors i cuidadores
i el dret d’utilització del transport per part dels estudiants de batxillerat i
del nivells de 3 a 6 anys.
Sobre aquest punt la Sra. Mercedes Ibarrola explica que aquest tema es va
tractar amb l’anterior Delegada Territorial d’educació al llarg de diferents
reunions i es van detectar els principals problemes (per exemple la poca
concordança entre les línies d’autobú s i les escoles de nova creació ) i es van
començar a organitzar pautes de treball i de millora. Afegeix que tota
aquesta informació hauria d’estar a l’abast ja que l’anterior delegada
territorial els va explicar que havia deixat tota la documentació perquè es
pogués seguir treballant.
L’actual Delegada Territorial, Sra. Margalida Ferrer, explica que no tenen
aquesta documentació , que el tema és important i que s’ha començat a
treballar. Per exemple, des de la conselleria de mobilitat del CIE s’ha
demanat als tècnics informació sobre els itineraris del transport escolar i
que, en alguns casos, s’ha detectat que alguns centres han demanat
directament a les empreses canvis en les parades de bus que no es poden
realitzar ja que depenen de contractes tancats amb les empreses que fan el
servei.
La Sra. Eduvigis Sá nchez demana que en la comissió de transport també es
tractin temes com les mesures de seguretat.
Per a tancar el punt, s’acorda proposar al ple del CEIE la constitució d’una
comissió específica sobre transport escolar i el Sr. Alberto Taranco proposa
a la Sra. Eduvigis Meroñ o que parli amb el conseller representant del CEM
de Sant Josep per conèixer si està interessat en formar part d’aquesta
comissió específica ja que la millora en el transport escolar és un tema molt
reivindicat pels representants d’aquest municipi.
A continuació es passa a parlar sobre la comissió NESE. Per començar, el Sr.
Alberto Taranco explica que dins de l’informe NESE es comenta la necessitat
de millorar els protocols d’actuació i coordinació entre les diferents
administracions implicades: EOEP/EAP, Salut mental, Serveis Socials, etc.
Partint d’aquesta puntualització explica que creu que seria interessant
suggerir a través d’una petició escrita dirigida a les administracions
implicades que es realitzin reunions de coordinació .
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La Sra. Pepita Costa explica que aquest tema s’ha tractat molt en diferents
plens i comissions anteriors i que el problema reiteratiu és la manca de
recursos econò mics i de personal. La Sra. Margalida Ferrer concorda en la
falta de recursos i explica que, des de la conselleria, treballen en una millor
dotació dels EOEP/EAP i que també s’ha detectat que una millora en
l’optimització dels protocols entre administracions podria solucionar alguns
dels problemes ja que el personal realitza esforços importants que poden
perdre’s per la falta de coordinació .
Per a tancar aquest punt, el Sr. Alberto Taranco proposa dos actuacions: la
creació de la comissió específica NESE i proposar al ple del CEIE que es faci
una petició per escrit a tots els sectors implicats sobre la necessitat de
reunions de coordinació i millora dels protocols d’actuació entre
administracions. La proposta s’aprova per unanimitat i es redactarà una
carta bà sica que es presentarà en el Ple del CEIE per a la seua aprovació i/o
modificació .
Punt 3: Ordre del dia per al proper plenari.
S’acorda la segü ent proposta d’ordre del dia per al proper ple del CEIE que
es celebrarà el dia 18 de maig de 2016:
1.
2.
3.
4.

Lectura, si s’escau, d’actes anteriors
Ratificació dels informes que seran elevats al CEIB: informe FP,
infraestructures i NESE.
Proposta de constitució de Comissions específiques: infraestructures,
transport escolar i ISE.
Proposta de reunions itinerants pel que fa al ple del CEIE.

Dins del punt 3 de l’ordre del dia s’acorda proposar als membres del ple un
canvi en els horaris de les convocatò ries passant a deixar la primera
convocatò ria per a les 18:30 h. i la segona per a les 19 h.
Punt 4: Informació del president.
El Sr. Alberto Taranco informa als membres de la comissió permanent que
s’ha establert una línia de comunicació entre els quatre presidents dels CEI
(telèfon, Skype, reunions presencials, etc) i que s’ha parlat de la idoneïtat de
traslladar alguns temes de forma conjunta per així augmentar l’eficiència i la
pressió de les nostres reivindicacions. Un tema tractat ha estat la realització
d’unes jornades sobre assetjament escolar que es podrien fer a través d’un
projecte conjunt que es desenvolupés en les quatre illes.
Sobre aquest punt el Sr. Pere Lomas afegeix que en aquest tipus de jornades
és important demanar l’homologació de crèdits de formació a la UIB i que en
les jornades NESE que es van realitzar a Eivissa no es va poder fer per falta
de temps en el compliment dels terminis.
La Sra. Pepita Costa explica que la FAPA treballa molt amb organitzacions
dedicades a aquests temes i que podria ser molt interessant comptar amb la
(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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seua participació . També alerta sobre els horaris de les jornades ja que en
moltes ocasions no só n compatibles amb els horaris laborals i moltes
persones es queden sense poder participar.
Punt 5: Torn obert de paraula.
No hi ha intervencions.
Comissió permanent del CEIE (sessió ordinària) de dia 14 de setembre de
2016
Identificació de la sessió
Nú m.: 2/2016
Data: 14 de setembre de 2016
Horari: de 19:00 a 20:40 h.
Lloc: sala 2 de la 5a. planta de la seu del Consell d’Eivissa
ORDRE DEL DIA:
1. Presentació de nous membres
2. Lectura i aprovació , si s’escau, d’actes anteriors.
3. Comissions específiques: convocatò ries, informació , propostes d’ordre
del dia, etc.
4. Data i lloc del proper ple del CEIE i ordre del dia.
5. Informació d’actuacions recents.
6. Torn obert i temes varis.
A petició realitzada via correu electrò nic per la FAPA s’afegeix un nou punt
de l’ordre del dia: Demanar una reunió o compareixença del conseller Martí
March i els seus directors per parlar de la situació del sistema educatiu a
Eivissa.
Assistents:
 Sr. Alberto Taranco Iriondo, president.
 Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
 Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals.
 Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA.
 Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa.
 Sra. Mercedes Ibarrola Sanmartín, consellera representant dels centres
educatius pú blics.
Secretà ria:
Sra. Maria Soledad Torres Martín.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
Punt 1: Presentació de nous membres
El president explica als assistents que s’han incorporat al ple els representats de
l’alumnat que faltaven. Aquests alumnes só n Carmen Aguilera Buendia i Toni
Escandell en representació del Sindicat d’Alumnes i Neus Tur Marí que cursa 3r
d’ESO a l’IES Sant Agustí i que també serà la representant dels alumnes en la
Comissió permanent.
A continuació explica que el CEIE ha rebut un correu electrò nic dels dos primers on
expliquen que ja no formen part del Sindicat d’Estudiants però que estan
interessats en seguir actuant com a representants de l’alumnat.
Els assistents debaten sobre la conveniència i eficiència de tornar a realitzar un nou
procés de recerca de nous representants de l’alumnat, de la possibilitat de
contactar amb el Sindicat d’Estudiants per saber si estan interessats en participar
en el CEIE i de la petició dels alumnes representants de seguir al CEIE. Els membres
de la Comissió Permanent proposen seguir amb els mateixos representants.
Malgrat tot aquesta proposta haurà de ser revisada si hi ha més alumnes
interessats en participar com a representants dels estudiants.
Punt 2: Lectura i aprovació, si s’escau, d’actes anteriors.
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena la respecte.
Punt 3: Comissions específiques: convocatòries, informació, propostes
d’ordre del dia, etc.
Segons consta en l’acta del ple del CEIE de dia 18 de maig de 2016, s’han constituït
quatres comissions específiques: ISE, NESE, Infraestructures i transport escolar. Els
assistents comenten la necessitat que convocar quan abans millor la comissió ISE
per intentar tancar i aprovar l’ISE 2013–2014 quan abans millor.
D’aquesta manera es decideix proposar al ple del CEIE les segü ents dates de
convocatò ria per a les comissions específiques:
Comissió ISE: 4 o 5 d’octubre (dimarts/dimecres)
Comissió d’Infraestructures: 11 o 12 octubre (dimarts/dimecres)
Comissió NESE: 18 o19 d’octubre (dimarts/dimecres)
Transport de Transport Escolar: 25 o 26 d’octubre (dimarts/dimecres)
Pel que fa a l’ordre del dia, es realitzarà a partir de les aportacions que realitzin els
integrants de cada comissió específica i a partir d’una proposta que s’enviarà per
correu electrò nic als membres de cada comissió . Entre els punts de l’ordre del dia
figurarà l’elecció del president o presidenta de cada comissió específica.
En l’article 20.5 del ROF del CEIE s’especifica que “La Presidència del Consell Escolar
Insular podrà designar, per delegació, un president de cada una d’aquestes
comissions, preferentment d’entre els membres de la comissió permanent”. D’aquesta
manera i abans de realitzar qualsevol designació , el president del CEIE, Sr. Alberto
Taranco, sotmetrà el tema a debat dins de cada comissió específica per a
consensuar la persona que podrà presidir-la.
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Punt 4: Data i lloc del proper Ple del CEIE i ordre del dia.
El president explica que ha estat convocat a una reunió de ple del CEIB el dia 26 de
setembre i entre els punts de l’ordre del dia figura la compareixença del conseller
d’Educació i Universitat, Sr. Martí March i Cerdà.
Davant la possibilitat de poder parlar sobre les greus mancances educatives que
pateix l’illa d’Eivissa i aprofitant la reunió del CEIB on assistirà el conseller
d’Educació i Universitat, el president del CEIE proposa convocar de forma
extraordinà ria un Ple del CEIE on es pugui fer una llista consensuada de les
reivindicacions que posteriorment ell presentarà en la reunió del CEIB.
Davant la manca de temps per a realitzar una convocatò ria de ple que no sigui
extraordinà ria, es debat sobre la conveniència de convocar un ple extraordinari on
només haurà un punt de l’ordre del dia o convocar un ple ordinari i així poder
incloure més punts.
Es decideix que, malgrat que el temps de convocatò ria establert no és adient, es
proposarà als membres del ple del CEIE la celebració d’un ple ordinari. D’aquesta
manera podrem afegir més punts a l’ordre del dia i guanyarem en eficiència i
temps. Malgrat tot, aquesta proposta haurà de canviar-se si qualque conseller o
consellera del CEIE no està d’acord amb ella i amb els terminis de la convocatò ria.
S’aprova la segü ent proposta de l’ordre del dia per al proper Ple del CEIE:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Presentació dels nous membres
Lectura i aprovació , si s’escau, de l’acta de l’anterior ple.
Informació d’actuacions recents.
Consens sobre les propostes que es traslladaran durant el proper ple del CEIB
de dia 26 de setembre.
Proposta de calendari de reunions
Petició de reunió del Ple amb un representant de l’IBISEC
Demanar una reunió o compareixença a Eivissa del conseller Sr. Martí March i
dels seus directors generals per parlar de la situació del sistema educatiu a
Eivissa.
Punt obert

Degut a la quantitat de punts en l’ordre del dia i la importà ncia del punt nú mero 4.
S’acorda que abans de començar el ple es proposarà limitar el temps de les
intervencions. També s’acorda que, juntament amb la convocatò ria de Ple, es
demanarà als membres que facin arribar per escrit les seus propostes i peticions i
així poder aprofitar més el temps i les intervencions durant la reunió .
S’acorda que el Ple del CEIE es convocarà el dia 22 de setembre al Consell d’Eivissa.
A les 19.00 hores en primera convocatò ria i a les 19.30 hores en segona
Punt 5: Informació d’actuacions recents.
El president explica algunes de les actuacions més recents realitzades. Entre elles
destaca les segü ents:
- Entrevista amb el Director General de Planificació , Ordenació i Centres, Sr. Toni
Morante Milla.
- L’enviament de peticions a través de diferents cartes al Sr. Jaume Ribas Seguí,
Director General d'Innovació i Comunitat Educativa, i al Sr. Antonio Morante
Milla.
- Reunió amb el conseller de Cultura del Consell d’Eivissa, Sr. David Ribas Ribas
on es va tractar el tema de la situació de les escoletes, especialment la de Can
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Nebot i el pressupost anual tant del Consell d’Eivissa en matèria d’educació com
del CEIE del que s’haurà de presentar una proposta per a l’any 2017.
- La petició realitzada a la conselleria d’Educació i Universitat per a que la
secretà ria tingui accés al Gestib i al Sedeib.
- Les diferents reunions del Ple del CEIB i els temes més importants que s’han
anat tractant.
- La comissió de seguiment del Pacte Educatiu del CEIB.
La Sr. Joana Tur Planells deixa el ple quan só n les 20.27 hores i abans de partir
proposa que el CEIE hauria d’instar als ajuntaments a que convoquin i facin servir
els seus consells escolars municipals ja que alguns municipis no tenen els seus
consells escolars actius.
Punt 6: Torn obert i temes varis.
La secretaria informa als membres de la comissió permanent que:
- Voldria proposar al membres del Ple del CEIE que les actes es facin de forma
resumida fent constar els punts que el reglament defineix, com per exemple els
acords presos. Desitja realitzar aquesta proposta donat que durant els plens el
nombre d’intervencions és molt alt i això fa difícil poder resumir tots els punts
de vista i comentaris. Proposa que, si algun dels membres del ple vol que la seua
intervenció consti en acta, ho faci saber abans, després o en les corresponents
esmenes a les actes.
- Enviarà per correu electrò nic el document d’ingrés bancari del consell insular
per a que els consellers i conselleres puguin rebre les indemnitzacions que els
corresponen.
- Que caldrà començar a pensar en quin serà el pressupost del CEIE per a l’any
2017 i fer la corresponent proposta al conseller de cultura del Consell d’Eivissa.
- Que ha creat un registre no oficial d’entrada i sortida de documents en el CEIE,
per així tenir la documentació més ordenada i identificada.
Punt 7: Demanar una reunió o compareixença del conseller Sr. Martí March i
els seus directors per parlar de la situació del sistema educatiu a Eivissa.
S’acorda per unanimitat la proposta de la FAPA, feta per correu electrò nic, on es
proposa demanar una reunió o compareixença del conseller Sr. Martí March i dels
seus directors generals. Aquesta compareixença seria durant un Ple del CEIE i
l’objectiu serà parlar de la greu situació del sistema educatiu a l’illa d’Eivissa.
I no havent-hi més assumptes a tractar, quan só n les vint-i-una hores, el Sr.
President aixeca la sessió , de la qual dono fe com a secretà ria.

4. ACTIVITATS DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES
4.1 Sessions celebrades
COMISSIÓ ESPECÍFICA NESE
Durant l’any 2016 es va realitzar una reunió de la comissió NESE el dia 18
d’octubre de 2016. A continuació es transcriu l’acta de la reunió .
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Acta de la sessió de la Comissió específica NESE
Identificació de la sessió
Núm.: 01/2016
Caràcter: ordinària
Data: 18 d’octubre de 2016
Horari: de 18:30 h.
Lloc: sala 2 de la 5a. planta de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:




Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM d’Eivissa
Sra. À ngels Martínez Corderas, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari
 Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó , consellera representant de la FAPA
 Sra. Dolores Guijarro Guillén, consellera representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd)
Excusen la seva absència:




Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Sr. Vicent Torres Mora, conseller representant de l’Administració Educativa
Sra. Maria Soledad Torres Martín, secretà ria

Absents:



Sra. Ana Ribas Alonso, consellera representant de la FELIB
Sra. Esperanza Marquès Moral, consellera representant de la plataforma
sociosanità ria

Secretà ria:
Degut a l’absència de la secretà ria el Sr. Alberto Taranco, actuarà com a secretari, a
més de realitzar les seues tasques com a president.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Elecció del president o presidenta i organització de la comissió
Línies de treball de la comissió
Informacions và ries
Punt obert

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

1.- Elecció de president o presidenta i organització de la comissió
Per unanimitat els assistents decideixen que el president de la comissió sigui el president
del CEIE, el Sr. Alberto Taranco.
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2.- Línies de treball de la comissió
S’acorda que, per l’elaboració de l’actual document NESE, s’utilitzaran com a punt de
partida les recomanacions de l’anterior comissió NESE. A més a més es faran els segü ents
apartats d’anà lisi .











Comparació de la situació actual amb informe anterior. Es demanarà la informació
precisa als ò rgans corresponents.
Creació de formularis: Es necessita un formulari per tal de recollir la informació de
les diferents associacions relacionades amb l’alumnat NEE i un altre formulari per
recollir la informació dels centres. Per aquest darrer s’acorda parlar amb la resta
de comissions especifiques i realitzar un formulari comú que reculli dades per
totes les comissions i així evitar un excés de paperassa cap als centres i facilitar
l’ompliment d’aquestes.
Es mirarà en altres comissions i es preguntarà als membres d’altres anys sobre el
model utilitzat en els anteriors formularis i així tenir una referència.
Demanar dades a Conselleria: Segons el darrer informe NESE es considera
necessari recollir dades relacionades amb l’alumnat NEE i NESE, relació d’aules
UEECO, especialistes, incloent PT, ATE, AD, AL, fisioterapeutes, etc … incloent
intèrprets, la seua situació laboral i nú mero de places. Sobre els intèrprets es
considera que dins de l’informe ha de constar un aclariment sobre la seua funció
davant l’alumne, així com la relació entre escola inclusiva i intèrprets.
Situació de l’Equip d’Alteracions de la Conducta: Demanar informació sobre aquest
equip de treball així com l’estat de la seua posada en marxa i de la gestió del centre
específic per alumnes amb alteració de conducta i la seva relació .
Alumnes +21: Es considera convenient demanar informació sobre Can Raspall i les
seves funcions (residència, centre ocupacional, etc …) així com altres organismes i/
o associacions.
Comunicació /coordinació amb altres organismes: Es recorda la redacció d’una
carta feta pel CEIE en la que es recomana una major coordinació entre diferents
ò rgans (la carta no s’ha enviat) i s’informa del compromís assumit per la
Conselleria per a proporcionar personal sanitari als alumnes que el necessitin. Es
considera oportú demanar informació sobre la situació actual de l’esmentat
compromís. Així mateix es relaciona aquest apartat amb la recomanació feta a
l’anterior informe NESE relativa a la necessitat d’un “espai de respir” per a les
famílies. Es proposa enviar una carta des del CEIE per a que els Ajuntaments
informin d’ofertes actuals.
Es comenta la conveniència de tractar la millora i ampliació del transport escolar
per condicionar-la a l’alumnat NEE.

3.- Informacions vàries
Es debat sobre la necessitat de comunicar-se de manera especial amb l’equip de l’EOEP
abans d’una redacció definitiva dels informes NESE. Per aquest motiu s’acorda demanar la
possible participació del Sr. Carlos Meléndez (director de l’EOEP) per a que faci alguna
ponència en la comissió i així poder parlar d’aspectes relatius a les NEE, com per exemple:





Situació actual de l’alumat NEE a Eivissa, recursos humans, nombre de
professionals als centres, situació dels equips d’orientació (nombre actual versus
idoneïtat)
Situació actual dels recursos materials disponibles
Diversitat de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Estat actual segons la
seua tipologia
Situació de l’alumnat amb Altes Capacitats
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Altres aspectes a ser considerats pels consellers participants en la Comissió

4.-Punt obert
Dins del punt obert es parla de la recepció d’un formulari sobre les actuacions, activitats
d’ampliació i reforços que cada centre fa amb l’alumnat d’altes capacitats. La sensació
general de desconeixement dels professionals cap aquest tipus d’actuació ens fa pensar en
la necessitat d’informació i orientació . Es comenta la possibilitat d’unes jornades
relacionades amb les altes capacitats, encara que és una feina de la que s’hauria de
mesurar la seva viabilitat degut a la precarietat de temps a la que es veu sotmès l’equip
directiu del CEIE.
Per finalitzar, el Sr. Alberto Taranco proposa enviar l’acta als assistents per a que la
repassin i modifiquin allò que considerin convenient i s’acorda un termini de set dies
després d’haver rebut la present acta per fer les esmenes. Una vegada realitzades les
modificacions oportunes s’enviarà a la resta de consellers aquest document com a primer
pas en la confecció de l’informe, sempre obert a possibles idees i millores.
Per tot això , en la prò xima convocatò ria, es demanaran opinions i idees per a la sol·licitud
de les dades i sobre quines poden ser les fonts d’informació més convenients.

COMISSIÓ ESPECÍFICA ISE
Durant l’any 2016 es va realitzar una reunió de la comissió ISE el dia 4 d’octubre de
2016. A continuació es transcriu l’acta de la reunió .
Acta de la sessió de la Comissió específica per la redacció de l’Informe del
Sistema Educatiu (ISE)
Identificació de la sessió
Núm.: 01/2016
Caràcter: ordinària
Data: 04 d’octubre de 2016
Horari: de 18:30 h.
Lloc: sala 2 de la 5a. planta de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:







Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Sr. Vicent Torres Mora, conseller representant de l’Administració Educativa
Sr. Vicente Bernabeu Tomá s, conseller representant de la FAPA
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM d’Eivissa
Sra. Maria José Guisado, consellera representant del CEM de Sant Josep

Excusen la seva absència:




Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions sindicals
Sr. David Prats Clapés, conseller representant de la FAPA
Sr. Daniel Cohen Schwartz, conseller representant del CEPA Pitiü ses
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Absents:


Sra. Mercedes Ibarrola Sanmartín, consellera representant dels centres
educatius pú blics

Secretà ria:
Sra. Maria Soledad Torres Martín
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Designació del president o presidenta de la comissió específica ISE
Revisió general del document ISE. Punts específics.
Revisió /correcció de la introducció
Revisió /correcció de les conclusions
Informacions và ries

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
Punt 1: Designació de president

Per unanimitat els assistents decideixen que el president de la comissió sigui el Sr.
Alberto Taranco.
Punts 2, 3 i 4: Designació de president
Amb el suport d’un projector els membres de la comissió revisen un a un tots els
punts que formen part de l’Informe del Sistema Educatiu 2013 – 2014 que va ser
iniciat per l’anterior comissió i que ara serà finalitzat.
S’acorda que la secretà ria, una vegada realitzats els canvis acordats durant la
reunió , tornarà a actualitzar el document ISE que s’ha compartit a través del Google
Drive per a que els membres de la comissió puguin fer una darrera revisió i donar
el seu vist i plau. Una vegada revisat el document serà enviat a la resta de membres
del Ple per a la seua futura aprovació .
Punt 5: Informacions vàries
No hi ha més assumptes a tractar.
COMISSIÓ ESPECÍFICA D’INFRAESTRUCTURES
Durant l’any 2016 es va realitzar una reunió de la comissió d’infraestructures el dia
11 d’octubre de 2016. A continuació es transcriu l’acta de la reunió .
Acta de la sessió de la Comissió específica d’Infraestructures
Identificació de la sessió
Núm.: 01/2016
Caràcter: ordinària
(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)
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Data: 11 d’octubre de 2016
Horari: de 18:30 h.
Lloc: sala 2 de la 5a. planta de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:
 Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA.
 Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa.
 Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals.
 Sr. Santiago Marí Torres, conseller representant del CEM de Sant Joan.
 Sra. Eduvigis Sá nchez Meroñ o, consellera representant del CEM de Sta.
Eulà ria.
 Sr. Rafael Sancho Martínez, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari.
 Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta.
Assisteix a la reunió la Sra. Graciela Massiano Catellano, en substitució de la Sra.
Llanos Calvo García, consellera representant de professorat d’ensenyament no
universitari.
Excusen la seva absència:
 Sr. Alberto Taranco Iriondo, president.
Absents:
 Sra. Ana Maria Mateu Aguilar, consellera representant de la FAPA
 Sra. Maria José Guisado, consellera representant del CEM de Sant Josep
 Sra. Llanos Calvo García, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Secretà ria:
Sra. Maria Soledad Torres Martín.
ORDRE DEL DIA:
1. Designació del president o presidenta a de la comissió específica
2. Organització de la comissió (possible divisió de la feina en dos grups: un per
noves infraestructures i un per obres a centres ja existents)
3. Línies de treball de la comissió
4. Redacció /aprovació de la carta per demanar una reunió amb un tècnic de
l'IBISEC
5. Informacions và ries
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
La vicepresidenta, Sra. Maria Planells, obre la sessió i passa a desenvolupar els
punts de l’ordre del dia.
Punt 1: Designació del president o presidenta de la comissió específica
Per unanimitat els assistents decideixen que el president de la comissió sigui el
president del CEIE, el Sr. Alberto Taranco.
Punt 2: Organització de la comissió
La vicepresidenta comença explicant que en algunes ocasions s’ha plantejat la idea
de dividir la comissió en dos subcomissions, una estaria dedicada al seguiment de
les noves infraestructures i l’altra a les obres de millora i reparacions de les ja
existents.
La Sra. Eduvigis Meroñ o demana que si finalment es decideix fer dos
subcomissions, aquestes siguin en diferent dia per poder assistir a les dos i exposa
que això s’hauria de haver tractat al ple. Se li respon que simplement es tracta
d’una proposta organitzativa.
S’obre el debat sobre el tema i finalment s’acorda que no es faran dos
subcomissions i que es treballaran tots els temes en conjunt en la mateixa
comissió .
Punt 3: línies de treball de la comissió
S’obre aquest punt parlant sobre com aconseguir i gestionar la informació que
arribi a la comissió . El Sr. Santiago Marí proposa que la informació s’aconsegueixi
directament a través dels consells escolars municipals.
Referit a aquest tema, la Sr. Graciela Massiano explica que forma part del CEM de
Vila i que les mancances en infraestructures só n un tema recurrent en les reunions
però que moltes vegades senten que els falten coneixements tècnics per a detectar
quines só n les mancances específiques de cada centre.
La Sra. Maria Planells comenta que una bona línia de treball seria començar per la
revisió de les propostes presentades al darrer informe d’infraestructures i que
aquest serveixi de base per a treballar i el Sr. Pere Lomas proposa actualitzar
l’informe d’infraestructures tornant a demanar les dades als centres. Els assistents
hi estan d’acord.
El Sr. Rafael Sancho exposa que caldrà consensuar un criteri per a tots els centres ja
que potser alguns demanen molt i altres molt poc, fet que de vegades és
independent de les seues necessitats reals i que caldrà homogeneïtzar i tenir criteri
per saber què és realment prioritari i quines millores poden ser realitzades en un
termini més llarg de temps.
Finalment s’acorda començar a treballar a partir de l’anterior informe
d’infraestructures i fer un seguiment de cada centre per a saber si les mancances
detectades a l’informe s’han solucionat o estan en fase de reparació . Sobre la
informació que es demanarà al centres, s’acorda que es pot fer a partir de les

(Pendent de revisió ortogràfica i d’estil)

37

Consell Escolar Insular d’Eivissa – Memòria 2016

graelles que es van demanar i lliurar per a la redacció del darrer informe
d’infraestructures.
Així s’acorda que la secretà ria recuperarà la graella que es va utilitzar en
l’elaboració del passat informe d’infraestructures i l’enviarà als membres de la
comissió per a la seua revisió i actualització . També s’afegirà al qü estionari una
pregunta sobre si el centres tenen inconvenient en que les dades que presentin es
facin pú bliques. Una vegada fets els canvis i les aportacions, la graella s’enviarà per
correu electrò nic als centres incloent un termini per a la resposta, encara que
aquest serà una mica obert per afavorir la seua participació .
En l’escrit que s’enviarà juntament amb el qü estionari es farà especial menció de la
importà ncia de les seues respostes i de les dades que es demanen. Aquesta carta es
redactarà i s’enviarà com a comissió específica d’infraestructures del CEIE no com
a ple del CEIE. Aquest punt s’haurà de exposar per la seua aprovació en plenari.
A mesura que la informació dels centres vagi arribant la secretà ria s’encarregarà de
la revisió i l’anirà enviant als membres de la comissió . Els assistents pensen que
aquesta feina es pot fer a través del correu electrò nic sense necessitat de fer una
nova reunió de la comissió . D’aquesta manera, en la propera reunió de comissió
específica ja es disposarà de dades per començar a treballar.
Per completar les dades s’haurà de demanar el padró municipal amb naixements i
empadronaments 2016 – 2017 i es proposa fer-ho a partir dels membres
representants de cada CEM en el ple del CEIE.
A continuació es tracten algunes de les demandes que apareixen en l’informe
d’infraestructures:
1 CEIP Ses Planes a Cala de Bou: s’està a punt de signar el conveni per
l’avançament dels sous per part de l’ajuntament. La cessió del terreny encara
no s’ha realitzat.
2 Escola d’Art: aquest estiu s’han invertit 150.000 euros en obres de millora que
han inclò s pintura i un tancament nou. També s’estan acabant les cobertes i
s’està estudiant la viabilitat tècnica de traslladar alguns mò duls a sa Coma.
3 Nou CEIP a Sant Jordi: encara no s’ha començat a estudiar aquest tema i,
entre d’altres, no hi ha terreny disponible. Caldrà considerar altres opcions
com el desdoblament de qualque centre del municipi, de fet ja s’estan fent
desdoblaments puntuals i Can Raspall ja és de dos línies.
4 Ampliació del CEIP de Sant Carles: just ahir la Delegació Teritorial d’Educació
va tenir una reunió amb l’alcalde i la regidora i després amb la direcció del
centre i l’associació de pares i mares. El cens detecta que, segons la taxa de
naixements, el poble de Sant Carles creix i de cara al curs vinent faran falta
dos grups nous. Un punt important a considerar és que l’ajuntament s’ha
ofert a cedir el terreny contigu a l’actual escola, encara que la proposta de
construcció d’un nou centre en aquest espai és complicada des del punt de
vista tècnic i caldrà revisar bé totes les possibilitats.
5 Nou CEIP a Sta. Eulà ria: existeix un terreny que podria ser adient però
actualment no està preparat. També s’ha donat l’opció d’aprofitar l’annex de
l’IES Quartó del Rei mentre es construeix el nou CEIP. També es podrien
aprofitar algunes infraestructures del CEIP Venda d’Arabí com el menjador i
l’à rea de psicomotricitat.
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6 IES Quartó del Rei: es demana fer una segona fase amb un aulari per
batxillerat i algun cicle formatiu. Finalment la part de FP de nà utica que es
demanava per Quartó des Rei es farà a Can Marines. De fet ja han començat
cursets de nà utica a través del SOIB i es creu que el grau mitjà d’FP nà utica es
podrà enllestir durant aquest curs.
7 EOI: la conselleria d’Educació està preparant un conveni amb el Consell
d’Eivissa per utilitzar les instal·lacions de Sa Coma. Els tècnics estan
realitzant la revisió de les instal·lacions.
8 CEPA Pitiü ses: l’escola s’ha traslladat a sa Bodega i les classes es realitzen de
forma normal.
9 Nou CEIP a Sant Llorenç: de moment la conselleria no treballa en aquest
tema, per altra banda, des de l’ajuntament s’ha detectat que les escoletes
estan perdent usuaris, encara que no s’ha estudiat si es deu a una disminució
de la natalitat o a la falta de menjador en el municipi.
10 Petició per part d’Eivissa per comptar amb un tècnic de l’IBISEC: la Delegació
Territorial d’Eivissa ja compta amb aquest tècnic.
11 IES Sant Agustí: aquest estiu van començar les obres de reparació de les
cobertes i en aquest moment continuen.
Altres temes tractats durant la reunió i que no apareixen a l’informe:
Menjador a Sant Joan: actualment és l’ú nic municipi de l’illa que no té
menjador. La conselleria necessita una petició formal per part d’una escola i
de moment no s’ha realitzat. La direcció del CEIP Labritja no ha aprovat
encara la petició de menjador a través del seu Consell Escolar i les APIMA fan
pressió perquè es faci un menjador. Per la seua banda el CEIP de Balançat ha
dit que farà un informe sobre aquest tema. El Sr. Santiago Marí explica que hi
ha una moció al respecte aprovada per l’ajuntament on es demana un
menjador escolar en el municipi.
A continuació es revisen les obres que s’han realitzat aquest estiu i que inclouen
algunes ja tractades en el punt anterior i altres com les parets i tancaments de l’IES
Balà fia, les reparacions en els CEIP de Sant Ciríac, Torres de Balà fia, Cas Serres i
Sant Jordi
Punt 4: redacció/aprovació d’una carta demanant una reunió amb un tècnic
de l’IBISEC
La Sra. Margalida Ferrer opina que caldria dirigir la carta al Director General de
Planificació i Centres o al gerent de l’IBISEC.
Seguint amb aquest tema la Sra. Maria Planells llegeix la carta que el CEIE va enviar
al Director General de Planificació i Centres, Sr. Toni Morante, abans de l’estiu i que
encara no ha estat contestada. Malgrat el retard es comenta que l’administració té
un termini de sis mesos per a contestar. S’acorda que la secretà ria enviarà la carta a
la Sra. Margalida Ferrer, delegada territorial d’educació , per a que tingui la
informació sobre la petició realitza.
Finalment s’acorda que, sobre la possibilitat de redactar una carta demanant una
reunió amb un tècnic de l‘IBISEC, caldria esperar a recollir les dades concretes
sobre infraestructures educatives i així poder disposar de tota la informació per a
plantejar-la en la reunió . Atès que aquesta proposta de canvi és contrà ria a una
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decisió de Ple, es fa indispensable que aquest canvi es proposi tant en comissió
permanent com en el Ple del CEIE per a la seua aprovació .
Punt 5: Informacions vàries
No hi ha més temes a tractar.
COMISSIÓ ESPECÍFICA DE TRANSPORT ESCOLAR
Durant l’any 2016 es va realitzar una reunió de la comissió de Transport escolar el
dia 25 d’octubre de 2016. A continuació es transcriu l’acta de la reunió .
Acta de la sessió de la Comissió específica de Transport Escolar
Identificació de la sessió
Núm.: 01/2016
Caràcter: ordinària
Data: 25 d’octubre de 2016
Horari: de 18:30 h.
Lloc: sala 2 de la 5a. planta de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:






Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA
Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari

Excusen la seva absència:




Sr. Santiago Marí Torres, conseller representant del CEM de Sant Joan
Sra. Ana Maria Mateu Aguilar, consellera representant de la FAPA
Sr. Rafael Sancho Martínez, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari

Convidats:
Assisteix la Sra. Pepa Marí Ribas, consellera del departament de Territori i
Mobilitat del Consell d’Eivissa.
Secretà ria:
Sra. Maria Soledad Torres Martín.
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ORDRE DEL DIA:
1. Designació del president o presidenta de la comissió específica
2. Línies de treball de la comissió
3. Compareixença d'un tècnic de transport/mobilitat per a explicar l'estudi de
transport escolar realitzat pel Consell d'Eivissa
4. Informacions và ries
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
El president, Sr. Alberto Taranco obre la sessió presentant a la Sra. Pepa Marí Ribas,
consellera del departament de Territori i Mobilitat del Consell d’Eivissa, i a
continuació es passa a desenvolupar els punts de l’ordre del dia:
Punt 1: Designació de president o presidenta de la comissió específica
Per unanimitat els assistents decideixen que el president de la comissió sigui el
president del CEIE, el Sr. Alberto Taranco.
Punt 2: Línies de treball de la comissió
Degut a la presència de la consellera es passa directament al punt 3 de l’ordre del
dia.
Punt 3: Compareixença d'un tècnic de transport/mobilitat per a explicar
l'estudi de transport escolar realitzat pel Consell d'Eivissa
Seguidament, la consellera de Territori i Mobilitat pren la paraula per explicar als
assistents el contingut de l’estudi sobre transport escolar que, a instà ncia de la
Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa ha estat encomanat al seu departament i
que ha realitzat una empresa especialitzada. Considera que l’estudi és molt acurat i
de qualitat. Inclou una anà lisi de les parades d’autobú s, el seu accés, seguretat,
nombre d’usuaris i propostes de millora. També inclou un estudi econò mic que
valora les millores necessà ries en aproximadament 10 milions d’euros, també
explica que aquestes actuacions no corresponen a una sola administració i que
depèn del tipus de reforma aquesta pot dependre del Govern Balear, dels
corresponents ajuntaments o del Consell d’Eivissa.
Entre els punts interessants que l’estudi ha detectat es troben parades que no
s’utilitzen i explica que, derivat d’aquest factor, el seu departament està treballant
en adaptar la línia regular de Puig den Valls per a què pugui ser compatible amb els
horaris de transport escolar. També existia una línia circular que feia Puig den Valls
– Jesú s i que amb les obres es va dividir en dos línies semicirculars. S’ha proposat
recuperar la línia i adaptar-la perquè, al mateix temps, pugui donar servei a Sa
Blanca Dona.
També comenta alguns casos especials com l’IES de Sa Blanca Dona, ja que des la
seua direcció s’ha demanat una línia que faci Figueretes – Sa Blanca Dona, explicant
que la línia de Puig den Valls podria ser la que també faci Figueretes - Puig den
Valls - Sa Blanca Dona, si es pogués combinar amb els horaris de començament i
finalització de les classes. En el cas de Sta. Eulà ria també explica que tenen una
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queixa de les famílies ja que hi ha una aturada en la zona de Cala Llonga (Valverde)
que s’ha hagut d’eliminat perquè es considera perillosa.
Un tema plantejat en l’estudi és la possibilitat de combinar el transport regular
amb l’escolar. Podria ser una forma de millorar l’eficiència, augmentar l’oferta en
transport escolar i de poder incloure l’alumnat d’estudis no obligatoris, encara que
des del Govern Balear hi ha tècnics que tenen dubtes sobre que l’alumnat vagi
mesclat amb adults o amb altres persones no vinculades a educació . Sobre aquest
punt, la Sra. Pepa Marí explica que s’està estudiant si es poden combinar altres
línies de transport regular per connectar la zona de Cala de Bou amb l’IES Sant
Agustí i Vila
També explica que una data important serà l’any 2018 ja que serà el moment en
que acabaran totes les concessions de les empreses d’autobú s i es podran tractar i
tancar temes molt diferents. Aquest serà el moment d’incloure punts relacionats
amb el transport escolar.
L’estudi s’ha fet arribar tant a la Delegada Territorial d’Educació com als diferents
ajuntaments. El president del CEIE, Sr. Alberto Taranco, demana a la consellera que
faci arribar l’estudi al CEIE. La consellera ho farà però explica que l’estudi encara
no s’ha fet pú blic.
S’obre el debat i els assistents expliquen a la consellera quins pensen que só n els
temes i punts més prioritaris.
La Sra. Joana Tur reclama que, si s’adapten les línies d’autobú s convencional, és
necessari pensar en els cicles formatius ja que molts d’ells s’imparteixen en horari
de tarda i reben alumnat de tots els municipis de l’illa. Cal garantir l’existència
d’enllaços de transport entre els nuclis de població més importants i els centres
educatius en els horaris de tarda. També explica que creu que hi ha una normativa
genèrica sobre transport escolar per a les Illes Balears i que seria interessant que
es pogués adaptar a la realitat de cada illa, argumenta que, per exemple, regula les
distà ncies mínimes per a posar transport escolar i que aquestes poden estar ben
dimensionades per Mallorca però no per Eivissa ja que les nostres característiques
de mobilitat só n molt diferents.
Un altre punt tractat só n els abonaments per a estudiants. La consellera explica que
actualment hi ha una targeta general gestionada per les empreses i que té una
cà rrega mínima de 10 euros. Considera que no és prà ctica ja que aquest import
s’ha de consumir en un mes. El Consell està treballant en implantar un sistema
d’abonaments que podria estar funcionant pel proper curs.
El Sr. Alberto Taranco tracta el tema de la relació entre els escolars i els
acompanyants en els autobusos. De vegades es comprova que alguns monitors no
estan preparats ni informats sobre les característiques especials de la seua feina i
reclama la necessitat que tinguin una preparació prèvia. La Sra. Joana Tur
considera que aquesta formació hauria d’anar a cà rrec de les empreses
concessionà ries del servei, que s’hauria d’incloure en els plecs dels contractes de
les noves concessions i que hauria de ser obligatò ria i el Sr. Alberto Taranco afegeix
que, malgrat poden ser les empreses les encarregades dels cursos de formació , la
responsabilitat sobre els infants és de la Conselleria d’Educació i que, per tant, ha
de ser el propi Govern Balear el que ha de marcar els requisits i els continguts del
curs de preparació d’aquests acompanyants escolars.
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Per finalitzar el Sr. Alberto Taranco demana a la Consellera quina és la feina que es
podria fer des del CEIE per tal de col·laborar amb el seu departament, sempre amb
l’objectiu de millorar el transport dels nostres estudiants. Per la seua part, la Sra.
Pepa Marí demana una comunicació fluïda entre el seu departament i el CEIE i
sol·licita als membres el seu recolzament en el tema de la combinació de les línies
d’autobusos convencional i escolar, sempre prenent les garanties necessà ries de
seguretat per a l’alumnat i coordinació entre administracions. Així mateix la
consellera es posa a disposició del Ple per a futures reunions tant amb ella com
amb el tècnic que ha organitzat l’estudi de transport escolar, el Sr. Toni Montero, i
proposa que es podria buscar a una persona d’una altra comunitat que tingui
transport combinat per a que ens expliqui com s’organitzen i que posi de manifest
els punts forts i febles d’aquest sistema.
Punt 4: Informacions vàries
No havent-hi més assumptes a tractar es tanca la sessió .

Eivissa, a 25 d’octubre de 2017
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