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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció membres de la Mesa.
DS núm. 1, pàg. 2.

PREGUNTES

RGE núm. 3360/19, relativa a subvencions a la Plataforma
per la Llengua.
DS núm. 7, pàg. 92. 

RGE núm. 4552/19, relativa a mesures del Govern de les
Illes Balears per fomentar la formació professional i
ampliar programes formatius.
DS núm. 7, pàg. 92. 

RGE núm. 4608/19, relativa a mesures per revertir la taxa
d’abandonament escolar prematur per al curs 2019-2020.
DS núm. 7, pàg. 96.

RGE núm. 6106/19, relativa a preu mitjà del menú dels
menjadors escolars de les Illes Balears.
DS núm. 7, pàg. 99. 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3981/19, relativa a enunciats bilingües,
harmonització de continguts, criteris d’avaluació i taxes a
les proves d’accés a la universitat (EBAU).
DS núm. 8, pàg. 106.

RGE núm. 3991/19, relativa a garantia dels drets bàsics
dels aspirants a obtenir els títols de coneixement de llengua
catalana. 
DS núm. 3, pàg. 54-58.

RGE núm. 406519, relativa a valoració del fet que els pares
siguin antics alumnes del centre en el Decret
d’escolarització.
DS núm. 3, pàg. 58-62.

RGE núm. 4774/19, relativa a projectes educatius de centre.
DS núm. 4, pàg. 70-75.

RGE núm. 4778/19, relativa a millores en el CEIP de Sa
Garriga de Sant Lluís.
DS núm. 5, pàg. 78.

RGE núm. 5139/19, relativa a impuls de patis inclusius. 
DS núm. 4, pàg. 66-70.

RGE núm. 6095/19, relativa a rebaixa dels preus dels
menús escolars.
DS núm. 6, pàg. 84.

RGE núm. 6348/19, relativa a llibertat d’escolarització.
DS núm. 9, pàg. 116.

RGE núm. 6350/19, relativa a educació en valors.
DS núm. 10, pàg. 124.

RGE núm. 6370/19, relativa a garantir que tots els alumnes
de les Illes Balears tenguin els mateixos drets i opcions
d’allotjament en la residència de la UIB. 
DS núm. 10, pàg. 130.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3070/19, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, per tal d’informar sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 6.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

 
CAMPOS I ASENSI, JORGE (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a enunciats bilingües, harmonització de continguts,
criteris d’avaluació i taxes a les proves d’accés a la universitat
(EBAU), DS núm. 8, pàg. 110.
RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes educatius de centre, DS núm. 4, pàg. 71.
RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls de patis inclusius, DS núm. 4, pàg. 67.
RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebaixa dels preus dels menús escolars, DS núm. 6, pàg. 87.
RGE núm. 6350/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a educació en valors, DS núm. 10, pàg. 124
i 129-130.
RGE núm. 6370/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantir que tots els alumnes de les Illes Balears tenguin els
mateixos drets i opcions d’allotjament en la residència de la
UIB, DS núm. 10, pàg. 133.

Compareixences
RGE núm. 3070/19, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 39-44.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-001.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-007.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-003.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-004.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-010.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-004.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-010.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-002.pdf#page=2


EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Índex any 2019 3

CASANOVA I PEIRÓ, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3991/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia dels drets bàsics dels aspirants a obtenir els títols de
coneixement de llengua catalana, DS núm. 3, pàg. 56.
RGE núm. 4065/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del fet que els pares siguin antics alumnes del centre
en el Decret d’escolarització, DS núm. 3, pàg. 60.
RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes educatius de centre, DS núm. 4, pàg. 73-74.
RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls de patis inclusius, DS núm. 4, pàg. 66 i 69.
RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebaixa dels preus dels menús escolars, DS núm. 6, pàg.87. 
RGE núm. 6348/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a llibertat d’escolarització, DS núm. 9, pàg.
119.

Compareixences
RGE núm. 3070/19, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 47-48.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores en el CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís, DS núm. 5,
pàg. 80 i 81.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a enunciats bilingües, harmonització de continguts,
criteris d’avaluació i taxes a les proves d’accés a la universitat
(EBAU), DS núm. 8, pàg. 107-108.
RGE núm. 6370/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantir que tots els alumnes de les Illes Balears tenguin els
mateixos drets i opcions d’allotjament en la residència de la
UIB, DS núm. 10, pàg. 133.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears)

Compareixences
RGE núm. 3070/19, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 45-46.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes educatius de centre, DS núm. 4, pàg. 72.
RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls de patis inclusius, DS núm. 4, pàg. 68. 

GUASP I BARRERO, PATRICIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos) 

Preguntes
RGE núm. 3360/19, relativa a subvencions a la Plataforma per
la Llengua, DS núm. 7, pàg. 92.
RGE núm. 4552/19, relativa a mesures del Govern de les Illes
Balears per fomentar la formació professional i ampliar
programes formatius, DS núm. 7, pàg. 92.
RGE núm. 4608/19, relativa a mesures per revertir la taxa
d’abandonament escolar prematur per al curs 2019-2020, DS
núm. 7, pàg. 96.
RGE núm. 6106/19, relativa a preu mitjà del menú dels
menjadors escolars de les Illes Balears, DS núm. 7, pàg. 99.
RGE núm. 6350/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a educació en valors, DS núm. 10, pàg. 126-
127.
RGE núm. 6370/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantir que tots els alumnes de les Illes Balears tenguin els
mateixos drets i opcions d’allotjament en la residència de la
UIB, DS núm. 10, pàg. 130.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a enunciats bilingües, harmonització de continguts,
criteris d’avaluació i taxes a les proves d’accés a la universitat
(EBAU), DS núm. 8, pàg. 106-107 i 111-112.
RGE núm. 3991/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia dels drets bàsics dels aspirants a obtenir els títols de
coneixement de llengua catalana, DS núm. 3, pàg. 55.
RGE núm. 4065/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del fet que els pares siguin antics alumnes del centre
en el Decret d’escolarització, DS núm. 3, pàg. 59.
RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores en el CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís, DS núm. 5,
pàg. 79.
RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebaixa dels preus dels menús escolars, DS núm. 6, pàg. 86.
RGE núm. 6348/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a llibertat d’escolarització, DS núm. 9, pàg.
117.

Compareixences
RGE núm. 3070/19, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 28-34.
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LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores en el CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís, DS núm. 5,
pàg. 78 i 81.

MARÍ I RENNESSON, VIRGINIA (Grup Parlamentari
Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 6370/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantir que tots els alumnes de les Illes Balears tenguin els
mateixos drets i opcions d’allotjament en la residència de la
UIB, DS núm. 10, pàg. 130-131 i 133-134.

MAS I TUGORES, JOAN JOSEP (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a enunciats bilingües, harmonització de continguts,
criteris d’avaluació i taxes a les proves d’accés a la universitat
(EBAU), DS núm. 8, pàg. 108-109.
RGE núm. 3991/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia dels drets bàsics dels aspirants a obtenir els títols de
coneixement de llengua catalana, DS núm. 3, pàg. 55-56. 
RGE núm. 4065/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del fet que els pares siguin antics alumnes del centre
en el Decret d’escolarització, DS núm. 3, pàg. 59.
RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes educatius de centre, DS núm. 4, pàg. 72-73.
RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores en el CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís, DS núm. 5,
pàg. 79-80.
RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls de patis inclusius, DS núm. 4, pàg. 67.
RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebaixa dels preus dels menús escolars, DS núm. 6, pàg. 86.
RGE núm. 6348/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a llibertat d’escolarització, DS núm. 9, pàg.
117-118.
RGE núm. 6350/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a educació en valors, DS núm. 10, pàg. 127.
RGE núm. 6370/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantir que tots els alumnes de les Illes Balears tenguin els
mateixos drets i opcions d’allotjament en la residència de la
UIB, DS núm. 10, pàg. 132.

Compareixences
RGE núm. 3070/19, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 36-37.

MASCARÓ I BOSCH, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores en el CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís, DS núm. 5,
pàg. 78-79.
RGE núm. 6350/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a educació en valors, DS núm. 10, pàg. 128-
129. 

PONS I SALOM, CATALINA (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a enunciats bilingües, harmonització de continguts,
criteris d’avaluació i taxes a les proves d’accés a la universitat
(EBAU), DS núm. 8, pàg. 110-111.
RGE núm. 3991/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia dels drets bàsics dels aspirants a obtenir els títols de
coneixement de llengua catalana, DS núm. 3, pàg. 56.
RGE núm. 4065/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del fet que els pares siguin antics alumnes del centre
en el Decret d’escolarització, DS núm. 3, pàg. 60.
RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes educatius de centre, DS núm. 4, pàg. 73.
RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores en el CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís, DS núm. 5,
pàg. 80.
RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls de patis inclusius, DS núm. 4, pàg. 69.
RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebaixa dels preus dels menús escolars, DS núm. 6, pàg. 85.
RGE núm. 6348/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a llibertat d’escolarització, DS núm. 9, pàg.
118. 
RGE núm. 6350/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a educació en valors, DS núm. 10, pàg. 127-
128.
RGE núm. 6370/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantir que tots els alumnes de les Illes Balears tenguin els
mateixos drets i opcions d’allotjament en la residència de la
UIB, DS núm. 10, pàg. 131.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a enunciats bilingües, harmonització de continguts,
criteris d’avaluació i taxes a les proves d’accés a la universitat
(EBAU), DS núm. 8, pàg. 109-110.
RGE núm. 3991/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia dels drets bàsics dels aspirants a obtenir els títols de
coneixement de llengua catalana, DS núm. 3, pàg. 54 i 56.
RGE núm. 4065/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del fet que els pares siguin antics alumnes del centre
en el Decret d’escolarització, DS núm. 3, pàg. 58 i 61.
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RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes educatius de centre, DS núm. 4, pàg. 70-71 i 74-75.
RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls de patis inclusius, DS núm. 4, pàg. 67-68.
RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebaixa dels preus dels menús escolars, DS núm. 6, pàg. 84-85
i 88.
RGE núm. 6348/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a llibertat d’escolarització, DS núm. 9, pàg.
116-117.
RGE núm. 6350/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a educació en valors, DS núm. 10, pàg. 125.

Compareixences
RGE núm. 3070/19, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 11-25.

RODRÍGUEZ I FARRÉ, SERGIO (Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6348/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a llibertat d’escolarització, DS núm. 9, pàg.
116 i 119-120.

SANTIAGO I CAMACHO, GLORIA PILAR (Grup
Parlamentari Unidas POdemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a enunciats bilingües, harmonització de continguts,
criteris d’avaluació i taxes a les proves d’accés a la universitat
(EBAU), DS núm. 8, pàg. 108.
RGE núm. 3991/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia dels drets bàsics dels aspirants a obtenir els títols de
coneixement de llengua catalana, DS núm. 3, pàg. 55.
RGE núm. 4065/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del fet que els pares siguin antics alumnes del centre
en el Decret d’escolarització, DS núm. 3, pàg. 59.
RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes educatius de centre, DS núm. 4, pàg. 71-72.
RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores en el CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís, DS núm. 5,
pàg. 79.
RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls de patis inclusius, DS núm. 4, pàg. 68.
RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebaixa dels preus dels menús escolars, DS núm. 6, pàg. 85-86.
RGE núm. 6348/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a llibertat d’escolarització, DS núm. 9, pàg.
117. 
RGE núm. 6350/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a educació en valors, DS núm. 10, pàg. 125-
126.
RGE núm. 6370/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantir que tots els alumnes de les Illes Balears tenguin els

mateixos drets i opcions d’allotjament en la residència de la
UIB, DS núm. 10, pàg. 131-132.

Compareixences
RGE núm. 3070/19, del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2 , pàg. 25-28.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA, MARTÍ XAVIER MARCH I CERDÀ

Preguntes
RGE núm. 3360/19, relativa a subvencions a la Plataforma per
la Llengua, DS núm. 7, pàg. 92.
RGE núm. 4552/19, relativa a mesures del Govern de les Illes
Balears per fomentar la formació professional i ampliar
programes formatius, DS núm. 7, pàg. 92.
RGE núm. 4608/19, relativa a mesures per revertir la taxa
d’abandonament escolar prematur per al curs 2019-2020, DS
núm. 7, pàg. 96.
RGE núm. 6106/19, relativa a preu mitjà del menú dels
menjadors escolars de les Illes Balears, DS núm. 7, pàg. 99.

Compareixences
RGE núm. 3070/19, sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
d’acord amb el programa polític del Govern de les Illes
Balears, DS núm. 2, pàg. 6.

TEMÀTIC 

- A- 

Abandonament escolar prematur
DS núm. 7, pàg. 96.

- C -

CEIP Sa Garriga de Sant Lluís
DS núm. 5, pàg. 78.

- D -

Decret d’escolarització
DS núm. 3, pàg. 58.
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- E -

Educació en valors
DS núm. 10, pàg. 124.

- F -

Formació professional
DS núm. 7, pàg. 92.

- L -

Llengua catalana, títols de coneixement
DS núm. 3, pàg. 54.

Llibertat d’escolarització
DS núm. 9, pàg. 116.

- M -

Menús escolars
DS núm. 6, pàg. 84.
DS núm. 7, pàg. 99.

- P -

Patis inclusius
DS núm. 4, pàg. 66.

Plataforma per la Llengua
DS núm. 7, pàg. 92.

Programes formatius
DS núm. 7, pàg. 92.

Projectes educatius de centre
DS núm. 4, pàg. 70.

Proves d’accés a la universitat (EBAU)
DS núm. 8, pàg. 106.

- R -

Residència de la UIB
DS núm. 10, pàg. 130.
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