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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 15449/20, relativa a aprovació i execució de la
dotació de serveis per a l’institut de Son Ferriol.
DS núm. 47, pàg. 791.

RGE núm. 15450/20, relativa a centres que s’adscriuran a
l’institut de Son Ferriol.
DS núm. 47, pàg. 793.

RGE núm. 1053/21, relativa a motius pels quals durant
l’any 2020 no es van dur a terme les obres de millora del
CEIP Mare de Déu de Gràcia.
DS núm. 47, pàg. 787.

RGE núm. 1054/21, relativa a motius pels quals durant
l’any 2020 no es van dur a terme les obres de millora del
CEIP Castell de Santa Àgueda.
DS núm. 47, pàg. 789.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1982/20, relativa a garantia de la llibertat de
pensament i rebuig al vet parental.
DS núm. 38, pàg. 602.

RGE núm. 9085/20, relativa a lliure elecció de llengua
vehicular a la primera ensenyança.
DS núm. 36, pàg. 576.

RGE núm. 9693/20, relativa al cost de la insularitat i la
doble insularitat per a estudiants de les Illes Balears.
DS núm. 36, pàg. 583.

RGE núm. 9821/20, relativa a eliminar l’obligatorietat del
castellà i permetre la presentació de tesis doctorals o
treballs científics escrits en altres llengües oficials de l’Estat
espanyol per optar als ajuts o premis.
DS núm. 39, pàg. 619.

RGE núm. 9969/20, relativa a xec de formació per a centres
de formació i acadèmies de reforç educatiu.
DS núm. 40, pàg. 634.

RGE núm. 10334/20, relativa a impuls de l’activitat
educativa a la natura.
DS núm. 37, pàg. 590.

RGE núm. 11540/20, relativa a implantació del professional
d’infermeria (infermer o infermera escolar) a tots els
centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 39, pàg. 625.

RGE núm. 13758/20, relativa a impuls del servei de policia
tutor.
DS núm. 40, pàg. 639.

RGE núm. 13987/20, relativa a la impartició del Màster
d’Advocacia de la UIB en un format mixt.
DS núm. 37, pàg. 596.

RGE núm. 14227/20, relativa a mesures de protecció
sanitària a les escoletes respecte dels grups amb major
vulnerabilitat davant la pandèmia de la COVID-19.
DS núm. 38, pàg. 609.

RGE núm. 14415/20, relativa a voluntariat als centres
educatius.
DS núm. 41, pàg. 648.

RGE núm. 14734/20, relativa a planificació de les proves de
batxillerat d’accés a la universitat (PBAU) 2021.
DS núm. 43, pàg. 691.

RGE núm. 14765/20, relativa a impuls al sector de
l’exhibició cinematogràfica.
DS núm. 44, pàg. 694.

RGE núm. 14767/20, relativa a una educació inclusiva de
qualitat.
DS núm. 41, pàg. 653.

RGE núm. 14955/20, contra l’absentisme escolar.
DS núm. 46, pàg. 734.

RGE núm. 14979/20, per una qualitat digital als centres
educatius.
DS núm. 46, pàg. 739.

RGE núm. 15139/20, relativa a concert de places vacants
dels centres d’educació infantil privats autoritzats per tal
de poder oferir opcions a totes les famílies amb infants de
0 a 3 anys.
DS núm. 43, pàg. 688.

RGE núm. 15320/20, relativa a escoles d’estiu i altres
períodes no lectius, Nadal i Setmana Santa, amb activitats
lúdiques, esportives i educatives a un preu simbòlic i
assequible per facilitar la conciliació familiar i laboral.
DS núm. 49, pàg. 812.

RGE núm. 15321/20, relativa a subvenció del preu dels
menús escolars de tots els centres públics i concertats de les
Illes Balears.
DS núm. 51, pàg. 832.

RGE núm. 15410/20, relativa a suport a l’ensenyament
privat dels centres i les acadèmies que imparteixen classes
particulars.
DS núm. 52, pàg. 846.

RGE núm. 15424/20, relativa a semipresencialitat i igualtat
de condicions en els centres educatius de les Illes Balears.
DS núm. 53, pàg. 862.
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RGE núm. 15786/20, relativa a desenvolupament de
mesures en innovació i digitalització en el sector cultural.
DS núm. 56, pàg. 934.

RGE núm. 15937/20, relativa a alternatives culturals per a
l’oci infantil.
DS núm. 48, pàg. 798.

RGE núm. 16152/20, relativa a rebuig a la Llei Orgànica de
modificació de la LOE.
DS núm. 48, pàg. 803.

RGE núm. 16340/20, relativa a desenvolupar un pla
curricular i extracurricular de foment de la ciència a les
etapes educatives de primària, secundària i ESO.
DS núm. 50, pàg. 824.

RGE núm. 17650/20, relativa a segona convocatòria
complementària d’ajuts de menjador escolar i transport
per al curs 2020-2021.
DS núm. 56, pàg. 939.

RGE núm. 18067/20, relativa a defensa, difusió i promoció
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
DS núm. 51, pàg. 836.

RGE núm. 1787/21, relativa a ajuts directes a les empreses
dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars.
DS núm. 49, pàg. 815.
DS núm. 50, pàg. 818.

RGE núm. 1971/21, relativa a pla de foment del cinema a
l’educació i suport als exhibidors comercials de Balears.
DS núm. 44, pàg. 698.

RGE núm. 2138/21, relativa a la introducció de textos de
Chaves Nogales en el currículum educatiu.
DS núm. 50, pàg. 820.

RGE núm. 2272/21, relativa a avaluació de les mesures per
millorar la competència en llengua estrangera de l’alumnat
dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
DS núm. 52, pàg. 855.

RGE núm. 2344/21, relativa a impuls de la formació
professional dual.
DS núm. 54, pàg. 874.

RGE núm. 2371/21, per un accés just als productes de
menstruació.
DS núm. 53, pàg. 866.
DS núm. 56, pàg. 939.

RGE núm. 2501/21, relativa a protocols d’altes capacitats.
DS núm. 51, pàg. 839.

RGE núm. 2539/21, relativa a ètica i filosofia a les aules.
DS núm. 57, pàg. 948.

RGE núm. 2708/21, relativa a Any internacional de
l’economia creativa per al desenvolupament sostenible.
DS núm. 53, pàg. 866.

RGE núm. 2794/21, relativa a perspectiva de gènere a l’FP.
DS núm. 52, pàg. 850.

RGE núm. 2988/21, relativa al sosteniment dels centres de
primer cicle d’educació infantil.
DS núm. 54, pàg. 883.

RGE núm. 4284/21, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària.
DS núm. 54, pàg. 878.

RGE núm. 4285/21, relativa a programes de mentoria
universitària.
DS núm. 54, pàg. 878.

RGE núm. 4298/21, relativa a educació inclusiva.
DS núm. 57, pàg. 952.

RGE núm. 4546/21, relativa a planificació per incrementar
el nombre de professionals dedicats a l’atenció a alumnes
amb necessitats educatives especials i de suport educatiu de
cara al curs escolar 2021-2022.
DS núm. 63, pàg. 1030.
DS núm. 64, pàg. 1040.

RGE núm. 4815/21, relativa a drets lingüístics als espais
gestionats per l’Estat.
DS núm. 60, pàg. 992.

RGE núm. 4974/21, relativa a convocatòries d’avaluació i
certificació dels coneixements de la llengua catalana.
DS núm. 60, pàg. 982.

RGE núm. 4975/21, relativa a ampliació de les places al
programa British Council per al curs 2021-2022.
DS núm. 63, pàg. 1030.

RGE núm. 5000/21, relativa a foment de la participació i
representació dels i les estudiants.
DS núm. 58, pàg. 958.

RGE núm. 5138/21, relativa a zeladors sanitaris.
DS núm. 59, pàg. 970.

RGE núm. 5266/21, relativa a grau en imatge mèdica i
radioteràpia.
DS núm. 59, pàg. 974.

RGE núm. 6037/21, relativa a reconeixement de la figura
dels educadors socials i manteniment d’aquesta figura en
els centres educatius de secundària de les Illes Balears.
DS núm. 58, pàg. 961.

RGE núm. 6715/21, relativa a polítiques a favor de la
igualtat i combat de les discriminacions lingüístiques.
DS núm. 60, pàg. 986.

RGE núm. 7408/21, relativa a fraccionament del pagament
de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
DS núm. 63, pàg. 1033.
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SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la
situació de pandèmia per COVID-19.
DS núm. 39, pàg. 618.

RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria.
DS núm. 41, pàg. 647.

RGE núm. 1963/21, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional, per informar sobre la situació, el
desenvolupament i l’execució del Pla d’Infraestructures
Educatives de les Illes Balears.
DS núm. 41, pàg. 646.

RGE núm. 2003/21, del rector de la UIB, per tal que
informi sobre la manifestació de suport a delinqüents.
DS núm. 44, pàg. 694.

RGE núm. 4054/21, de la cap d’Inspecció Educativa, per
informar sobre línies d’actuació a Inspecció Educativa.
DS núm. 64, pàg. 1045.

RGE núm. 5148/21, del nou rector de la Universitat de les
Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou equip
rectoral.
DS núm. 61, pàg. 998.

RGE núm. 8111/21, de la directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per informar
sobre la situació actual de l’educació infantil 0-3 anys.
DS núm. 64, pàg. 1045.

RGE núm. 8112/21, del director general de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per
informar sobre la situació actual de la formació
professional.
DS núm. 64, pàg. 1046.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 11343/20, de la directora d’Alta Inspecció
Educativa a les Illes Balears, per explicar l’informe emès el
passat 21 de juliol, davant el recurs interposat el 26 de juny
de 2020 per l’Asociación de Profesores Libres de Ingeniería
Social (PLIS).
DS núm. 39, pàg. 618.

RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la
situació de pandèmia per COVID-19.
DS núm. 42, pàg. 662.

RGE núm. 1749/21 i RGE núm. 1750/21, del conseller de
Fons Europeus, Universitat i Cultura, per tal que expliqui
les principals línies programàtiques quant a cultura i quant
a universitat, respectivament, que pensa desenvolupar
durant la present legislatura.
DS núm. 45, pàg. 706.

RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria.
DS núm. 47, pàg. 748.

RGE núm. 1777/21, del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, per informar sobre les directrius
generals d’acció de govern que desenvoluparà.
DS núm. 45, pàg. 706.

RGE núm. 5148/21, del nou rector de la Universitat de les
Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou equip
rectoral.
DS núm. 62, pàg. 1002.

RGE núm. 7026/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre la planificació de
l’inici del curs 2021-2022.
DS núm. 55, pàg. 892.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BONA I CASAS, CARLES (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls al sector de l’exhibició cinematogràfica. DS núm. 44,
pàg. 697-698.
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural. DS núm. 56, pàg. 937-938.
RGE núm. 15937/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives
culturals per a l’oci infantil. DS núm. 48, pàg. 799, 802.
RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a pla de foment del cinema a l’educació i
suport als exhibidors comercials de Balears. DS núm. 44, pàg.
701-702.
RGE núm. 2272/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
avaluació de les mesures per millorar la competència en llengua
estrangera de l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics
de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 857-858.
RGE núm. 2708/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Any internacional de
l’economia creativa per al desenvolupament sostenible. DS
núm. 53, pàg. 866-867, 869-870.
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RGE núm. 4284/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària; i RGE núm. 4285/21, relativa a
programes de mentoria universitària. DS núm. 54, pàg. 878-
879, 882-883.
RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i
radioteràpia. DS núm. 59, pàg. 977.

CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 15410/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a l’ensenyament privat dels centres i les acadèmies que
imparteixen classes particulars. DS núm. 52, pàg. 846, 848-
849.

CAMPOMAR I ORELL, JOANA AINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9821/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l’obligatorietat del castellà
i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics
escrits en altres llengües oficials de l’Estat espanyol per optar
als ajuts o premis. DS núm. 39, pàg. 619-620, 624.
RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a implantació del professional d’infermeria (infermer
o infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 627-628.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del rector de la Universitat de
les Illes Balears, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació
de pandèmia per COVID-19. DS núm. 39, pàg. 618.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1982/20, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat
de pensament i rebuig al vet parental. DS núm. 38, pàg. 605-
606.
RGE núm. 9085/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lliure elecció de llengua vehicular a la primera ensenyança. DS
núm. 36, pàg. 579.
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
cost de la insularitat i la doble insularitat per a estudiants de les
Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 585.
RGE núm. 9821/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l’obligatorietat del castellà
i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics
escrits en altres llengües oficials de l’Estat espanyol per optar
als ajuts o premis. DS núm. 39, pàg. 622-623.

RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xec de formació per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu. DS núm. 40, pàg. 636.
RGE núm. 10334/20, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a impuls de l’activitat educativa a la
natura. DS núm. 37, pàg. 593-594.
RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a implantació del professional d’infermeria (infermer
o infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 629.
RGE núm. 13758/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del
servei de policia tutor. DS núm. 40, pàg. 642.
RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de protecció sanitària a les escoletes respecte dels
grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 38, pàg. 611-612.
RGE núm. 14415/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als
centres educatius. DS núm. 41, pàg. 650-651.
RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls al sector de l’exhibició cinematogràfica. DS núm. 44,
pàg. 697.
RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
DS núm. 41, pàg. 656-657.
RGE núm. 14955/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l’absentisme
escolar. DS núm. 46, pàg. 736-737.
RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
DS núm. 46, pàg. 742.
RGE núm. 15320/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escoles d’estiu i altres períodes no lectius, Nadal i Setmana
Santa, amb activitats lúdiques, esportives i educatives a un preu
simbòlic i assequible per facilitar la conciliació familiar i
laboral. DS núm. 49, pàg. 814.
RGE núm. 15410/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a l’ensenyament privat dels centres i les acadèmies que
imparteixen classes particulars. DS núm. 52, pàg. 848.
RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a pla de foment del cinema a l’educació i
suport als exhibidors comercials de Balears. DS núm. 44, pàg.
699, 702.
RGE núm. 2539/21, dels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les
aules. DS núm. 57, pàg. 950-951.
RGE núm. 2794/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a perspectiva de gènere
a l’FP. DS núm. 52, pàg. 852-853.
RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a educació inclusiva. DS núm. 57,
pàg. 954.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del rector de la Universitat de
les Illes Balears, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació
de pandèmia per COVID-19. DS núm. 39, pàg. 619.
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RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 1963/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional, per informar sobre la situació, el
desenvolupament i l’execució del Pla d’Infraestructures
Educatives de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 5148/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del nou rector de la Universitat
de les Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou
equip rectoral. DS núm. 61, pàg. 998.

Compareixences
RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures extraordinàries
posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia
per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 673-674.
RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 47, pàg. 777, 779-780, 781.
RGE núm. 5148/21, del nou rector de la Universitat de les Illes
Balears, per exposar les línies d’actuació del nou equip
rectoral. DS núm. 62, pàg. 1014-1015.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2371/21, per un accés just als productes de
menstruació. DS núm. 56, pàg. 940-941.

CASANOVA I PEIRÓ, ENRIC (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1982/20, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat
de pensament i rebuig al vet parental. DS núm. 38, pàg. 602,
607-608.
RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xec de formació per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu. DS núm. 40, pàg. 637.
RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a implantació del professional d’infermeria (infermer
o infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 626.
RGE núm. 13758/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del
servei de policia tutor. DS núm. 40, pàg. 639, 643.
RGE núm. 14415/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als
centres educatius. DS núm. 41, pàg. 648-649, 651-652.
RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
DS núm. 41, pàg. 653-654.

RGE núm. 14955/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l’absentisme
escolar. DS núm. 46, pàg. 734-735, 738-739.
RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
DS núm. 46, pàg. 742-743.
RGE núm. 15139/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a concert de places vacants dels centres d’educació infantil
privats autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes les
famílies amb infants de 0 a 3 anys. DS núm. 43, pàg. 690.
RGE núm. 15320/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escoles d’estiu i altres períodes no lectius, Nadal i Setmana
Santa, amb activitats lúdiques, esportives i educatives a un preu
simbòlic i assequible per facilitar la conciliació familiar i
laboral. DS núm. 49, pàg. 812-813.
RGE núm. 15410/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a l’ensenyament privat dels centres i les acadèmies que
imparteixen classes particulars. DS núm. 52, pàg. 848.
RGE núm. 15424/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a semipresencialitat i igualtat de condicions en els centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 863.
RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig a la Llei Orgànica de modificació de la LOE. DS núm.
48, pàg. 807-808.
RGE núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls de la formació professional dual. DS núm. 54, pàg. 874-
875.
RGE núm. 2501/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols d’altes
capacitats. DS núm. 51, pàg. 839-840 ,842-843.
RGE núm. 2539/21, dels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les
aules. DS núm. 57, pàg. 948-949, 952.
RGE núm. 2794/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a perspectiva de gènere
a l’FP. DS núm. 52, pàg. 850, 853-854.
RGE núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil. DS
núm. 54, pàg. 887.
RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a educació inclusiva. DS núm. 57,
pàg. 954.
RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació per incrementar el nombre de professionals
dedicats a l’atenció a alumnes amb necessitats educatives
especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-
2022. DS núm. 64, pàg. 1040-1041.
RGE núm. 4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de les places al programa British Council per al curs
2021-2022. DS núm. 63, pàg. 1031-1032.
RGE núm. 5138/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris. DS
núm. 59, pàg. 970, 973-974.
RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 962-963.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del rector de la Universitat de
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les Illes Balears, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació
de pandèmia per COVID-19. DS núm. 39, pàg. 618.
RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 1963/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional, per informar sobre la situació, el
desenvolupament i l’execució del Pla d’Infraestructures
Educatives de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg. 646.
RGE núm. 4054/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la cap d’Inspecció Educativa,
per informar sobre línies d’actuació a Inspecció Educativa. DS
núm. 64, pàg. 1045.
RGE núm. 8111/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per
informar sobre la situació actual de l’educació infantil 0-3 anys.
DS núm. 64, pàg. 1046.
RGE núm. 8112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per informar
sobre la situació actual de la formació professional. DS núm.
64, pàg. 1046.

Compareixences
RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 47, pàg. 785-786.
RGE núm. 7026/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre la planificació de l’inici
del curs 2021-2022. DS núm. 55, pàg. 930.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Preguntes
RGE núm. 1053/21, relativa a motius pels quals durant l’any
2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP Mare
de Déu de Gràcia. DS núm. 47, pàg. 787, 788-789.
RGE núm. 1054/21, relativa a motius pels quals durant l’any
2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP
Castell de Santa Àgueda. DS núm. 47, pàg. 789-790, 790-791.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9085/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lliure elecció de llengua vehicular a la primera ensenyança. DS
núm. 36, pàg. 580-581.
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
cost de la insularitat i la doble insularitat per a estudiants de les
Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 583, 587.
RGE núm. 2272/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
avaluació de les mesures per millorar la competència en llengua
estrangera de l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics
de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 855, 858.
RGE núm. 2794/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a perspectiva de gènere
a l’FP. DS núm. 52, pàg. 853.

RGE núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil. DS
núm. 54, pàg. 884, 888.
RGE núm. 4284/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària; i RGE núm. 4285/21, relativa a
programes de mentoria universitària. DS núm. 54, pàg. 882.

Compareixences
RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 47, pàg. 781-782, 784-785.
RGE núm. 7026/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre la planificació de l’inici
del curs 2021-2022. DS núm. 55, pàg. 926-928, 929-930.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació per incrementar el nombre de professionals
dedicats a l’atenció a alumnes amb necessitats educatives
especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-
2022. DS núm. 64, pàg. 1042.
RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l’Estat. DS
núm. 60, pàg. 993.
RGE núm. 5000/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
participació i representació dels i les estudiants. DS núm. 58,
pàg. 960.
RGE núm. 5138/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris. DS
núm. 59, pàg. 971-972.
RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i
radioteràpia. DS núm. 59, pàg. 975.
RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 961-962, 964-
965.
RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i
combat de les discriminacions lingüístiques. DS núm. 60, pàg.
987-988.
RGE núm. 7408/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del
pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
DS núm. 63, pàg. 1035.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4054/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la cap d’Inspecció Educativa,
per informar sobre línies d’actuació a Inspecció Educativa. DS
núm. 64, pàg. 1045.
RGE núm. 5148/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del nou rector de la Universitat
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de les Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou
equip rectoral. DS núm. 61, pàg. 998.
RGE núm. 8111/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per
informar sobre la situació actual de l’educació infantil 0-3 anys.
DS núm. 64, pàg. 1046.
RGE núm. 8112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per informar
sobre la situació actual de la formació professional. DS núm.
64, pàg. 1047.

Compareixences
RGE núm. 5148/21, del nou rector de la Universitat de les Illes
Balears, per exposar les línies d’actuació del nou equip
rectoral. DS núm. 62, pàg. 1011-1013, 1022-1023.

ENSENYAT I RIUTORT, MIQUEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural. DS núm. 56, pàg. 936.
RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l’Estat. DS
núm. 60, pàg. 992-993, 995.
RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries d’avaluació i certificació dels coneixements de
la llengua catalana. DS núm. 60, pàg. 983.
RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i
combat de les discriminacions lingüístiques. DS núm. 60, pàg.
989.

Compareixences
RGE núm. 1749/21 i RGE núm. 1750/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per tal que expliqui les
principals línies programàtiques quant a cultura i quant a
universitat, respectivament, que pensa desenvolupar durant la
present legislatura. I RGE núm. 1777/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per informar sobre les
directrius generals d’acció de govern que desenvoluparà. DS
núm. 45, pàg. 721-722.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
cost de la insularitat i la doble insularitat per a estudiants de les
Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 586.
RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la impartició del Màster
d’Advocacia de la UIB en un format mixt. DS núm. 37, pàg.
597.
RGE núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció del preu dels menús escolars de tots els centres

públics i concertats de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg. 834-
835.
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses
dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars. DS
núm. 50, pàg. 820.
RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el
currículum educatiu. DS núm. 50, pàg. 823-824.
RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries d’avaluació i certificació dels coneixements de
la llengua catalana. DS núm. 60, pàg. 984-985.
RGE núm. 5000/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
participació i representació dels i les estudiants. DS núm. 58,
pàg. 958-959, 961.
RGE núm. 7408/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del
pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
DS núm. 63, pàg. 1033-1034,1036.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 5148/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del nou rector de la Universitat
de les Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou
equip rectoral. DS núm. 61, pàg. 998.

Compareixences
RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures extraordinàries
posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia
per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 667-669, 684.
RGE núm. 1749/21 i RGE núm. 1750/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per tal que expliqui les
principals línies programàtiques quant a cultura i quant a
universitat, respectivament, que pensa desenvolupar durant la
present legislatura. I RGE núm. 1777/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per informar sobre les
directrius generals d’acció de govern que desenvoluparà. DS
núm. 45, pàg. 729-731.
RGE núm. 5148/21, del nou rector de la Universitat de les Illes
Balears, per exposar les línies d’actuació del nou equip
rectoral. DS núm. 62, pàg. 1007-1009, 1021-1022.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10334/20, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a impuls de l’activitat educativa a la
natura. DS núm. 37, pàg. 590, 595-596.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1982/20, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat
de pensament i rebuig al vet parental. DS núm. 38, pàg. 607.
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RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de protecció sanitària a les escoletes respecte dels
grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 38, pàg. 612.
RGE núm. 14415/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als
centres educatius. DS núm. 41, pàg. 651.
RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls al sector de l’exhibició cinematogràfica. DS núm. 44,
pàg. 697.
RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
DS núm. 41, pàg. 657.
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural. DS núm. 56, pàg. 936-937.
RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i
extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives
de primària, secundària i ESO. DS núm. 50, pàg. 827.
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses
dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars. DS
núm. 50, pàg. 820.
RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a pla de foment del cinema a l’educació i
suport als exhibidors comercials de Balears. DS núm. 44, pàg.
701.
RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el
currículum educatiu. DS núm. 50, pàg. 823.
RGE núm. 2371/21, per un accés just als productes de
menstruació. DS núm. 56, pàg. 939-940, 943-944.
RGE núm. 4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de les places al programa British Council per al curs
2021-2022. DS núm. 63, pàg. 1031.
RGE núm. 5000/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
participació i representació dels i les estudiants. DS núm. 58,
pàg. 960.
RGE núm. 5138/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris. DS
núm. 59, pàg. 973.
RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i
radioteràpia. DS núm. 59, pàg. 976.
RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 964.
RGE núm. 7408/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del
pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
DS núm. 63, pàg. 1036.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 41, pàg. 647.

RGE núm. 1963/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional, per informar sobre la situació, el
desenvolupament i l’execució del Pla d’Infraestructures
Educatives de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 5148/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del nou rector de la Universitat
de les Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou
equip rectoral. DS núm. 61, pàg. 999.

GARCÍA I SASTRE, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls al sector de l’exhibició cinematogràfica. DS núm. 44,
pàg. 694, 698.
RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a pla de foment del cinema a l’educació i
suport als exhibidors comercials de Balears. DS núm. 44, pàg.
699.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls al sector de l’exhibició cinematogràfica. DS núm. 44,
pàg. 695-695.
RGE núm. 15424/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a semipresencialitat i igualtat de condicions en els centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 864.
RGE núm. 15937/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives
culturals per a l’oci infantil. DS núm. 48, pàg. 800-801.
RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a pla de foment del cinema a l’educació i
suport als exhibidors comercials de Balears. DS núm. 44, pàg.
700-701.
RGE núm. 2708/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Any internacional de
l’economia creativa per al desenvolupament sostenible. DS
núm. 53, pàg. 868-869.
RGE núm. 5138/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris. DS
núm. 59, pàg. 972.
RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i
radioteràpia. DS núm. 59, pàg. 976.

Compareixences
RGE núm. 5148/21, del nou rector de la Universitat de les Illes
Balears, per exposar les línies d’actuació del nou equip
rectoral. DS núm. 62, pàg. 1013-1014, 1023.
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GUASP I BARRERO, PATRICIA (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1982/20, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat
de pensament i rebuig al vet parental. DS núm. 38, pàg. 605.
RGE núm. 9085/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lliure elecció de llengua vehicular a la primera ensenyança. DS
núm. 36, pàg. 578.
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
cost de la insularitat i la doble insularitat per a estudiants de les
Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 585.
RGE núm. 9821/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l’obligatorietat del castellà
i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics
escrits en altres llengües oficials de l’Estat espanyol per optar
als ajuts o premis. DS núm. 39, pàg. 622.
RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xec de formació per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu. DS núm. 40, pàg. 634-635, 637-
638.
RGE núm. 10334/20, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a impuls de l’activitat educativa a la
natura. DS núm. 37, pàg. 592.
RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a implantació del professional d’infermeria (infermer
o infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 625-626, 630.
RGE núm. 13758/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del
servei de policia tutor. DS núm. 40, pàg. 641-642.
RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la impartició del Màster
d’Advocacia de la UIB en un format mixt. DS núm. 37, pàg.
597.
RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de protecció sanitària a les escoletes respecte dels
grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 38, pàg. 611.
RGE núm. 14415/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als
centres educatius. DS núm. 41, pàg. 650.
RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
DS núm. 41, pàg. 656.
RGE núm. 14955/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l’absentisme
escolar. DS núm. 46, pàg. 736.
RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
DS núm. 46, pàg. 741-742.
RGE núm. 15139/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a concert de places vacants dels centres d’educació infantil
privats autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes les
famílies amb infants de 0 a 3 anys. DS núm. 43, pàg. 689.
RGE núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció del preu dels menús escolars de tots els centres
públics i concertats de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg. 833.

RGE núm. 15410/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a l’ensenyament privat dels centres i les acadèmies que
imparteixen classes particulars. DS núm. 52, pàg. 847.
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural. DS núm. 56, pàg. 935.
RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig a la Llei Orgànica de modificació de la LOE. DS núm.
48, pàg. 805.
RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i
extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives
de primària, secundària i ESO. DS núm. 50, pàg. 826.
RGE núm. 18067/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a defensa, difusió i promoció de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg.
837.
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses
dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars. DS
núm. 50, pàg. 819.
RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el
currículum educatiu. DS núm. 50, pàg. 821, 824.
RGE núm. 2272/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
avaluació de les mesures per millorar la competència en llengua
estrangera de l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics
de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 856-857.
RGE núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls de la formació professional dual. DS núm. 54, pàg. 876.
RGE núm. 2371/21, per un accés just als productes de
menstruació. DS núm. 56, pàg. 942.
RGE núm. 2501/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols d’altes
capacitats. DS núm. 51, pàg. 842.
RGE núm. 2794/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a perspectiva de gènere
a l’FP. DS núm. 52, pàg. 852.
RGE núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil. DS
núm. 54, pàg. 886.
RGE núm. 4284/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària; i RGE núm. 4285/21, relativa a
programes de mentoria universitària. DS núm. 54, pàg. 881.
RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació per incrementar el nombre de professionals
dedicats a l’atenció a alumnes amb necessitats educatives
especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-
2022. DS núm. 64, pàg. 1042-1043.
RGE núm. 5000/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
participació i representació dels i les estudiants. DS núm. 58,
pàg. 960.
RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 964.
RGE núm. 7408/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del
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pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
DS núm. 63, pàg. 1035.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del rector de la Universitat de
les Illes Balears, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació
de pandèmia per COVID-19. DS núm. 39, pàg. 619.
RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 1963/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional, per informar sobre la situació, el
desenvolupament i l’execució del Pla d’Infraestructures
Educatives de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 4054/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la cap d’Inspecció Educativa,
per informar sobre línies d’actuació a Inspecció Educativa. DS
núm. 64, pàg. 1045.
RGE núm. 5148/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del nou rector de la Universitat
de les Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou
equip rectoral. DS núm. 61, pàg. 998.
RGE núm. 8111/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per
informar sobre la situació actual de l’educació infantil 0-3 anys.
DS núm. 64, pàg. 1046.
RGE núm. 8112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per informar
sobre la situació actual de la formació professional. DS núm.
64, pàg. 1047.

Compareixences
RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures extraordinàries
posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia
per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 672-673, 685.
RGE núm. 1749/21 i RGE núm. 1750/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per tal que expliqui les
principals línies programàtiques quant a cultura i quant a
universitat, respectivament, que pensa desenvolupar durant la
present legislatura. I RGE núm. 1777/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per informar sobre les
directrius generals d’acció de govern que desenvoluparà. DS
núm. 45, pàg. 718-720.
RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 47, pàg. 766-767, 771.
RGE núm. 7026/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre la planificació de l’inici
del curs 2021-2022. DS núm. 55, pàg. 913-915.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries d’avaluació i certificació dels coneixements de
la llengua catalana. DS núm. 60, pàg. 982, 985.
RGE núm. 4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de les places al programa British Council per al curs
2021-2022. DS núm. 63, pàg. 1030, 1032.

Compareixences
RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures extraordinàries
posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia
per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 672, 684.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1982/20, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat
de pensament i rebuig al vet parental. DS núm. 38, pàg. 603-
604, 608.
RGE núm. 9085/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lliure elecció de llengua vehicular a la primera ensenyança. DS
núm. 36, pàg. 578-579.
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
cost de la insularitat i la doble insularitat per a estudiants de les
Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 585.
RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xec de formació per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu. DS núm. 40, pàg. 636.
RGE núm. 10334/20, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a impuls de l’activitat educativa a la
natura. DS núm. 37, pàg. 592-593.
RGE núm. 13758/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del
servei de policia tutor. DS núm. 40, pàg. 640.
RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la impartició del Màster
d’Advocacia de la UIB en un format mixt. DS núm. 37, pàg.
597.
RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de protecció sanitària a les escoletes respecte dels
grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 38, pàg. 611.
RGE núm. 14415/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als
centres educatius. DS núm. 41, pàg. 649, 652.
RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls al sector de l’exhibició cinematogràfica. DS núm. 44,
pàg. 696.
RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
DS núm. 41, pàg. 655.
RGE núm. 14955/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l’absentisme
escolar. DS núm. 46, pàg. 735, 739.
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RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
DS núm. 46, pàg. 742.
RGE núm. 15139/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a concert de places vacants dels centres d’educació infantil
privats autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes les
famílies amb infants de 0 a 3 anys. DS núm. 43, pàg. 689-690.
RGE núm. 15320/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escoles d’estiu i altres períodes no lectius, Nadal i Setmana
Santa, amb activitats lúdiques, esportives i educatives a un preu
simbòlic i assequible per facilitar la conciliació familiar i
laboral. DS núm. 49, pàg. 814.
RGE núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció del preu dels menús escolars de tots els centres
públics i concertats de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg. 833.
RGE núm. 15410/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a l’ensenyament privat dels centres i les acadèmies que
imparteixen classes particulars. DS núm. 52, pàg. 847-848.
RGE núm. 15424/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a semipresencialitat i igualtat de condicions en els centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 864.
RGE núm. 15937/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives
culturals per a l’oci infantil. DS núm. 48, pàg. 799, 802-803.
RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig a la Llei Orgànica de modificació de la LOE. DS núm.
48, pàg. 805-806.
RGE núm. 18067/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a defensa, difusió i promoció de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg.
837-838.
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses
dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars. DS
núm. 50, pàg. 819.
RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el
currículum educatiu. DS núm. 50, pàg. 822.
RGE núm. 2272/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
avaluació de les mesures per millorar la competència en llengua
estrangera de l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics
de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 857.
RGE núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls de la formació professional dual. DS núm. 54, pàg. 875-
876.
RGE núm. 2501/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols d’altes
capacitats. DS núm. 51, pàg. 841.
RGE núm. 2539/21, dels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les
aules. DS núm. 57, pàg. 949.
RGE núm. 2708/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Any internacional de
l’economia creativa per al desenvolupament sostenible. DS
núm. 53, pàg. 868.
RGE núm. 2794/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a perspectiva de gènere
a l’FP. DS núm. 52, pàg. 851, 854.
RGE núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil. DS
núm. 54, pàg. 886.

RGE núm. 4284/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària; i RGE núm. 4285/21, relativa a
programes de mentoria universitària. DS núm. 54, pàg. 880,
883.
RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a educació inclusiva. DS núm. 57,
pàg. 954.
RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació per incrementar el nombre de professionals
dedicats a l’atenció a alumnes amb necessitats educatives
especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-
2022. DS núm. 64, pàg. 1043.
RGE núm. 5000/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
participació i representació dels i les estudiants. DS núm. 58,
pàg. 959-960.
RGE núm. 5138/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris. DS
núm. 59, pàg. 971.
RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i
radioteràpia. DS núm. 59, pàg. 976.
RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 963.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 1963/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional, per informar sobre la situació, el
desenvolupament i l’execució del Pla d’Infraestructures
Educatives de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg. 646.
RGE núm. 4054/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la cap d’Inspecció Educativa,
per informar sobre línies d’actuació a Inspecció Educativa. DS
núm. 64, pàg. 1045.
RGE núm. 5148/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del nou rector de la Universitat
de les Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou
equip rectoral. DS núm. 61, pàg. 998.
RGE núm. 8111/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per
informar sobre la situació actual de l’educació infantil 0-3 anys.
DS núm. 64, pàg. 1046.
RGE núm. 8112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per informar
sobre la situació actual de la formació professional. DS núm.
64, pàg. 1047.

Compareixences
RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures extraordinàries
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posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia
per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 671, 684.
RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 47, pàg. 773-774, 776.
RGE núm. 5148/21, del nou rector de la Universitat de les Illes
Balears, per exposar les línies d’actuació del nou equip
rectoral. DS núm. 62, pàg. 1010-1011, 1022.
RGE núm. 7026/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre la planificació de l’inici
del curs 2021-2022. DS núm. 55, pàg. 919.

MASCARÓ I BOSCH, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9085/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lliure elecció de llengua vehicular a la primera ensenyança. DS
núm. 36, pàg. 581.
RGE núm. 9821/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l’obligatorietat del castellà
i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics
escrits en altres llengües oficials de l’Estat espanyol per optar
als ajuts o premis. DS núm. 39, pàg. 623-624.
RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de protecció sanitària a les escoletes respecte dels
grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 38, pàg. 612-613.
RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i
extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives
de primària, secundària i ESO. DS núm. 50, pàg. 827-828.
RGE núm. 18067/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a defensa, difusió i promoció de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg.
838.
RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l’Estat. DS
núm. 60, pàg. 994.
RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i
combat de les discriminacions lingüístiques. DS núm. 60, pàg.
988.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Preguntes
RGE núm. 15449/20, relativa a aprovació i execució de la
dotació de serveis per a l’institut de Son Ferriol. DS núm. 47,
pàg. 791, 792.
RGE núm. 15450/20, relativa a centres que s’adscriuran a
l’institut de Son Ferriol. DS núm. 47, pàg. 793, 793-794.

PÉREZ-RIBAS I GUERRERO, MARC (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l’Estat. DS
núm. 60, pàg. 994.
RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries d’avaluació i certificació dels coneixements de
la llengua catalana. DS núm. 60, pàg. 983.
RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i
combat de les discriminacions lingüístiques. DS núm. 60, pàg.
986-987.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1982/20, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat
de pensament i rebuig al vet parental. DS núm. 38, pàg. 606-
607.
RGE núm. 9085/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lliure elecció de llengua vehicular a la primera ensenyança. DS
núm. 36, pàg. 580.
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
cost de la insularitat i la doble insularitat per a estudiants de les
Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 585-586.
RGE núm. 9821/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l’obligatorietat del castellà
i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics
escrits en altres llengües oficials de l’Estat espanyol per optar
als ajuts o premis. DS núm. 39, pàg. 623.
RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xec de formació per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu. DS núm. 40, pàg. 636-637.
RGE núm. 10334/20, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a impuls de l’activitat educativa a la
natura. DS núm. 37, pàg. 594.
RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a implantació del professional d’infermeria (infermer
o infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 629.
RGE núm. 13758/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del
servei de policia tutor. DS núm. 40, pàg. 642-643.
RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la impartició del Màster
d’Advocacia de la UIB en un format mixt. DS núm. 37, pàg.
596, 598.
RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de protecció sanitària a les escoletes respecte dels
grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 38, pàg. 612.
RGE núm. 14415/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als
centres educatius. DS núm. 41, pàg. 651.
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RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
DS núm. 41, pàg. 653, 657-658.
RGE núm. 14955/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l’absentisme
escolar. DS núm. 46, pàg. 737.
RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
DS núm. 46, pàg. 739-740, 743.
RGE núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció del preu dels menús escolars de tots els centres
públics i concertats de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg. 834.
RGE núm. 15424/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a semipresencialitat i igualtat de condicions en els centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 865.
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural. DS núm. 56, pàg. 936.
RGE núm. 15937/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives
culturals per a l’oci infantil. DS núm. 48, pàg. 801-802.
RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig a la Llei Orgànica de modificació de la LOE. DS núm.
48, pàg. 806-807.
RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i
extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives
de primària, secundària i ESO. DS núm. 50, pàg. 826-827.
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses
dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars. DS
núm. 50, pàg. 818.
RGE núm. 18067/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a defensa, difusió i promoció de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg.
836, 839.
RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el
currículum educatiu. DS núm. 50, pàg. 823.
RGE núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls de la formació professional dual. DS núm. 54, pàg. 876-
877.
RGE núm. 2371/21, per un accés just als productes de
menstruació. DS núm. 56, pàg. 943.
RGE núm. 2501/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols d’altes
capacitats. DS núm. 51, pàg. 842.
RGE núm. 2539/21, dels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les
aules. DS núm. 57, pàg. 951.
RGE núm. 2708/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Any internacional de
l’economia creativa per al desenvolupament sostenible. DS
núm. 53, pàg. 869.
RGE núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil. DS
núm. 54, pàg. 886-887.
RGE núm. 4284/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària; i RGE núm. 4285/21, relativa a

programes de mentoria universitària. DS núm. 54, pàg. 881-882.
RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a educació inclusiva. DS núm. 57,
pàg. 952-953, 955.
RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació per incrementar el nombre de professionals
dedicats a l’atenció a alumnes amb necessitats educatives
especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-
2022. DS núm. 64, pàg. 1043.
RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l’Estat. DS
núm. 60, pàg. 994.
RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries d’avaluació i certificació dels coneixements de
la llengua catalana. DS núm. 60, pàg. 984.
RGE núm. 4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de les places al programa British Council per al curs
2021-2022. DS núm. 63, pàg. 1031.
RGE núm. 5138/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris. DS
núm. 59, pàg. 973.
RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i
radioteràpia. DS núm. 59, pàg. 974-975, 977, 978.
RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i
combat de les discriminacions lingüístiques. DS núm. 60, pàg.
986, 990-991.
RGE núm. 7408/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del
pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
DS núm. 63, pàg. 1035-1036.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del rector de la Universitat de
les Illes Balears, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació
de pandèmia per COVID-19. DS núm. 39, pàg. 619.
RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 1963/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional, per informar sobre la situació, el
desenvolupament i l’execució del Pla d’Infraestructures
Educatives de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 4054/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la cap d’Inspecció Educativa,
per informar sobre línies d’actuació a Inspecció Educativa. DS
núm. 64, pàg. 1045.
RGE núm. 5148/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del nou rector de la Universitat
de les Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou
equip rectoral. DS núm. 61, pàg. 999.
RGE núm. 8111/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per
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informar sobre la situació actual de l’educació infantil 0-3 anys.
DS núm. 64, pàg. 1046.
RGE núm. 8112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per informar
sobre la situació actual de la formació professional. DS núm.
64, pàg. 1047.

Compareixences
RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures extraordinàries
posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia
per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 674-675.
RGE núm. 1749/21 i RGE núm. 1750/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per tal que expliqui les
principals línies programàtiques quant a cultura i quant a
universitat, respectivament, que pensa desenvolupar durant la
present legislatura. I RGE núm. 1777/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per informar sobre les
directrius generals d’acció de govern que desenvoluparà. DS
núm. 45, pàg. 725-727.
RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 47, pàg. 752-754, 756.
RGE núm. 5148/21, del nou rector de la Universitat de les Illes
Balears, per exposar les línies d’actuació del nou equip
rectoral. DS núm. 62, pàg. 1015-1016, 1023-1024.

RIBAS I MARINO, IDOIA (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares)

Proposicions no de llei
RGE núm. 15937/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives
culturals per a l’oci infantil. DS núm. 48, pàg. 801.
RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig a la Llei Orgànica de modificació de la LOE. DS núm.
48, pàg. 806.
RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i
extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives
de primària, secundària i ESO. DS núm. 50, pàg. 825, 828.
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses
dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars. DS
núm. 50, pàg. 820.
RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el
currículum educatiu. DS núm. 50, pàg. 822-823.

Compareixences
RGE núm. 1749/21 i RGE núm. 1750/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per tal que expliqui les
principals línies programàtiques quant a cultura i quant a
universitat, respectivament, que pensa desenvolupar durant la
present legislatura. I RGE núm. 1777/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per informar sobre les
directrius generals d’acció de govern que desenvoluparà. DS
núm. 45, pàg. 722-724.

RGE núm. 7026/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre la planificació de l’inici
del curs 2021-2022. DS núm. 55, pàg. 922-923.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1982/20, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat
de pensament i rebuig al vet parental. DS núm. 38, pàg. 604-
605.
RGE núm. 9085/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lliure elecció de llengua vehicular a la primera ensenyança. DS
núm. 36, pàg. 576-577, 582.
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
cost de la insularitat i la doble insularitat per a estudiants de les
Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 584.
RGE núm. 9821/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l’obligatorietat del castellà
i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics
escrits en altres llengües oficials de l’Estat espanyol per optar
als ajuts o premis. DS núm. 39, pàg. 620-621.
RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xec de formació per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu. DS núm. 40, pàg. 635.
RGE núm. 10334/20, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a impuls de l’activitat educativa a la
natura. DS núm. 37, pàg. 591-592.
RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a implantació del professional d’infermeria (infermer
o infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 628-629.
RGE núm. 13758/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del
servei de policia tutor. DS núm. 40, pàg. 640-641.
RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la impartició del Màster
d’Advocacia de la UIB en un format mixt. DS núm. 37, pàg.
597.
RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de protecció sanitària a les escoletes respecte dels
grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 38, pàg. 609-610, 613.
RGE núm. 14415/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als
centres educatius. DS núm. 41, pàg. 649-650.
RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
DS núm. 41, pàg. 655-656.
RGE núm. 14955/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l’absentisme
escolar. DS núm. 46, pàg. 735-736.
RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
DS núm. 46, pàg. 740.
RGE núm. 15139/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a concert de places vacants dels centres d’educació infantil
privats autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes les
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famílies amb infants de 0 a 3 anys. DS núm. 43, pàg. 688, 690-
691.
RGE núm. 15320/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escoles d’estiu i altres períodes no lectius, Nadal i Setmana
Santa, amb activitats lúdiques, esportives i educatives a un preu
simbòlic i assequible per facilitar la conciliació familiar i
laboral. DS núm. 49, pàg. 812, 815.
RGE núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció del preu dels menús escolars de tots els centres
públics i concertats de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg. 832,
835.
RGE núm. 15424/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a semipresencialitat i igualtat de condicions en els centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 862, 865-866.
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural. DS núm. 56, pàg. 934-935, 538.
RGE núm. 15937/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives
culturals per a l’oci infantil. DS núm. 48, pàg. 800.
RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig a la Llei Orgànica de modificació de la LOE. DS núm.
48, pàg. 803-804, 808-809.
RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i
extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives
de primària, secundària i ESO. DS núm. 50, pàg. 825.
RGE núm. 17650/20, relativa a segona convocatòria
complementària d’ajuts de menjador escolar i transport per al
curs 2020-2021. DS núm. 56, pàg. 939.
RGE núm. 18067/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a defensa, difusió i promoció de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg.
836-837.
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses
dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars. DS
núm. 50, pàg. 819.
RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el
currículum educatiu. DS núm. 50, pàg. 821.
RGE núm. 2272/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
avaluació de les mesures per millorar la competència en llengua
estrangera de l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics
de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 855-856.
RGE núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls de la formació professional dual. DS núm. 54, pàg. 874,
877-878.
RGE núm. 2371/21, per un accés just als productes de
menstruació. DS núm. 56, pàg. 941-942.
RGE núm. 2501/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols d’altes
capacitats. DS núm. 51, pàg. 841.
RGE núm. 2539/21, dels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les
aules. DS núm. 57, pàg. 949-950.
RGE núm. 2708/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Any internacional de
l’economia creativa per al desenvolupament sostenible. DS
núm. 53, pàg. 868.

RGE núm. 2794/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a perspectiva de gènere
a l’FP. DS núm. 52, pàg. 851-852.
RGE núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil. DS
núm. 54, pàg. 884-885.
RGE núm. 4284/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària; i RGE núm. 4285/21, relativa a
programes de mentoria universitària. DS núm. 54, pàg. 880-
881.
RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a educació inclusiva. DS núm. 57,
pàg. 953.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del rector de la Universitat de
les Illes Balears, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació
de pandèmia per COVID-19. DS núm. 39, pàg. 618-619.
RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 1963/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional, per informar sobre la situació, el
desenvolupament i l’execució del Pla d’Infraestructures
Educatives de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg. 646.

Compareixences
RGE núm. 1749/21 i RGE núm. 1750/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per tal que expliqui les
principals línies programàtiques quant a cultura i quant a
universitat, respectivament, que pensa desenvolupar durant la
present legislatura. I RGE núm. 1777/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per informar sobre les
directrius generals d’acció de govern que desenvoluparà. DS
núm. 45, pàg. 710-712, 714.
RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 47, pàg. 758-759, 761-762.
RGE núm. 7026/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre la planificació de l’inici
del curs 2021-2022. DS núm. 55, pàg. 897, 898-899, 901, 903,
905, 906, 908.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural. DS núm. 56, pàg. 936.
RGE núm. 2371/21, per un accés just als productes de
menstruació. DS núm. 56, pàg. 942-943.
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RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l’Estat. DS
núm. 60, pàg. 994.
RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries d’avaluació i certificació dels coneixements de
la llengua catalana. DS núm. 60, pàg. 984.
RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i
combat de les discriminacions lingüístiques. DS núm. 60, pàg.
990.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1982/20, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat
de pensament i rebuig al vet parental. DS núm. 38, pàg. 603,
608.
RGE núm. 9085/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lliure elecció de llengua vehicular a la primera ensenyança. DS
núm. 36, pàg. 577-578.
RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
cost de la insularitat i la doble insularitat per a estudiants de les
Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 584.
RGE núm. 9821/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l’obligatorietat del castellà
i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics
escrits en altres llengües oficials de l’Estat espanyol per optar
als ajuts o premis. DS núm. 39, pàg. 621.
RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xec de formació per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu. DS núm. 40, pàg. 635-636.
RGE núm. 10334/20, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a impuls de l’activitat educativa a la
natura. DS núm. 37, pàg. 591.
RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a implantació del professional d’infermeria (infermer
o infermera escolar) a tots els centres educatius de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 627.
RGE núm. 13758/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del
servei de policia tutor. DS núm. 40, pàg. 639-640.
RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la impartició del Màster
d’Advocacia de la UIB en un format mixt. DS núm. 37, pàg.
597.
RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de protecció sanitària a les escoletes respecte dels
grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la
COVID-19. DS núm. 38, pàg. 610-611.
RGE núm. 14415/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als
centres educatius. DS núm. 41, pàg. 649, 652.
RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls al sector de l’exhibició cinematogràfica. DS núm. 44,
pàg. 694-695.
RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
DS núm. 41, pàg. 654.

RGE núm. 14955/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l’absentisme
escolar. DS núm. 46, pàg. 734, 738.
RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
DS núm. 46, pàg. 740-741.
RGE núm. 15139/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a concert de places vacants dels centres d’educació infantil
privats autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes les
famílies amb infants de 0 a 3 anys. DS núm. 43, pàg. 688-689.
RGE núm. 15320/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escoles d’estiu i altres períodes no lectius, Nadal i Setmana
Santa, amb activitats lúdiques, esportives i educatives a un preu
simbòlic i assequible per facilitar la conciliació familiar i
laboral. DS núm. 49, pàg. 813.
RGE núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció del preu dels menús escolars de tots els centres
públics i concertats de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg. 832-
833.
RGE núm. 15410/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a l’ensenyament privat dels centres i les acadèmies que
imparteixen classes particulars. DS núm. 52, pàg. 846-847.
RGE núm. 15424/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a semipresencialitat i igualtat de condicions en els centres
educatius de les Illes Balears. DS núm. 53, pàg. 863.
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural. DS núm. 56, pàg. 935.
RGE núm. 15937/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives
culturals per a l’oci infantil. DS núm. 48, pàg. 798-799, 802.
RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebuig a la Llei Orgànica de modificació de la LOE. DS núm.
48, pàg. 804-805.
RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i
extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives
de primària, secundària i ESO. DS núm. 50, pàg. 826.
RGE núm. 18067/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a defensa, difusió i promoció de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. DS núm. 51, pàg.
837.
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses
dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars. DS
núm. 50, pàg. 819.
RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el
currículum educatiu. DS núm. 50, pàg. 821-822.
RGE núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls de la formació professional dual. DS núm. 54, pàg. 875.
RGE núm. 2272/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
avaluació de les mesures per millorar la competència en llengua
estrangera de l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics
de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 856.
RGE núm. 2371/21, per un accés just als productes de
menstruació. DS núm. 56, pàg. 941.
RGE núm. 2501/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols d’altes
capacitats. DS núm. 51, pàg. 840-841.
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RGE núm. 2539/21, dels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les
aules. DS núm. 57, pàg. 948, 951.
RGE núm. 2708/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Any internacional de
l’economia creativa per al desenvolupament sostenible. DS
núm. 53, pàg. 867.
RGE núm. 2794/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a perspectiva de gènere
a l’FP. DS núm. 52, pàg. 850-851, 854.
RGE núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil. DS
núm. 54, pàg. 885-886.
RGE núm. 4284/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària; i RGE núm. 4285/21, relativa a
programes de mentoria universitària. DS núm. 54, pàg. 879-
880.
RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a educació inclusiva. DS núm. 57,
pàg. 953.
RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació per incrementar el nombre de professionals
dedicats a l’atenció a alumnes amb necessitats educatives
especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-
2022. DS núm. 64, pàg. 1041.
RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l’Estat. DS
núm. 60, pàg. 993.
RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries d’avaluació i certificació dels coneixements de
la llengua catalana. DS núm. 60, pàg. 982-983.
RGE núm. 4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de les places al programa British Council per al curs
2021-2022. DS núm. 63, pàg. 1030-1031.
RGE núm. 5000/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
participació i representació dels i les estudiants. DS núm. 58,
pàg. 959.
RGE núm. 5138/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris. DS
núm. 59, pàg. 970-971.
RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i
radioteràpia. DS núm. 59, pàg. 975-976.
RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 963.
RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i
combat de les discriminacions lingüístiques. DS núm. 60, pàg.
988-989.
RGE núm. 7408/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del
pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
DS núm. 63, pàg. 1034.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del rector de la Universitat de

les Illes Balears, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació
de pandèmia per COVID-19. DS núm. 39, pàg. 618.
RGE núm. 1762/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 41, pàg. 647.
RGE núm. 1963/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional, per informar sobre la situació, el
desenvolupament i l’execució del Pla d’Infraestructures
Educatives de les Illes Balears. DS núm. 41, pàg. 646.
RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a pla de foment del cinema a l’educació i
suport als exhibidors comercials de Balears. DS núm. 44, pàg.
699-700.
RGE núm. 4054/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la cap d’Inspecció Educativa,
per informar sobre línies d’actuació a Inspecció Educativa. DS
núm. 64, pàg. 1045.
RGE núm. 5148/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del nou rector de la Universitat
de les Illes Balears, per exposar les línies d’actuació del nou
equip rectoral. DS núm. 61, pàg. 998.
RGE núm. 8111/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per
informar sobre la situació actual de l’educació infantil 0-3 anys.
DS núm. 64, pàg. 1046.
RGE núm. 8112/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, del director general de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per informar
sobre la situació actual de la formació professional. DS núm.
64, pàg. 1046.

Compareixences
RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures extraordinàries
posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia
per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 669-671.
RGE núm. 1749/21 i RGE núm. 1750/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per tal que expliqui les
principals línies programàtiques quant a cultura i quant a
universitat, respectivament, que pensa desenvolupar durant la
present legislatura. I RGE núm. 1777/21, del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, per informar sobre les
directrius generals d’acció de govern que desenvoluparà. DS
núm. 45, pàg. 715-717, 718.
RGE núm. 1762/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria. DS núm. 47, pàg. 763-764, 766.
RGE núm. 5148/21, del nou rector de la Universitat de les Illes
Balears, per exposar les línies d’actuació del nou equip
rectoral. DS núm. 62, pàg. 1009-1010.
RGE núm. 7026/21, del conseller d’Educació i Formació
Professional, per tal d’informar sobre la planificació de l’inici
del curs 2021-2022. DS núm. 55, pàg. 909-910, 912.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-057.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-053.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-053.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-052.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-054.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-054.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-054.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-057.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-064.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-060.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-060.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-060.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-063.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-058.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-059.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-059.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-059.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-058.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-060.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-063.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-039.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-041.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-041.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-044.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-064.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-064.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-061.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-064.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-064.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-064.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-042.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-045.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-045.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-047.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-062.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-055.pdf#page=2


EDUCACIÓ, RECERCA  I CULTURA/ Índex any 2021 19

SANZ I IGUAL, ANTONIO JESÚS (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació per incrementar el nombre de professionals
dedicats a l’atenció a alumnes amb necessitats educatives
especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-
2022. DS núm. 64, pàg. 1040, 1044.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10334/20, dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a impuls de l’activitat educativa a la
natura. DS núm. 37, pàg. 594-595.
RGE núm. 15320/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escoles d’estiu i altres períodes no lectius, Nadal i Setmana
Santa, amb activitats lúdiques, esportives i educatives a un preu
simbòlic i assequible per facilitar la conciliació familiar i
laboral. DS núm. 49, pàg. 814-815.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL, MARTÍ XAVIER MARCH I CERDÀ

Preguntes
RGE núm. 15449/20, relativa a aprovació i execució de la
dotació de serveis per a l’institut de Son Ferriol. DS núm. 47,
pàg. 791-792, 792-793.
RGE núm. 15450/20, relativa a centres que s’adscriuran a
l’institut de Son Ferriol. DS núm. 47, pàg. 793, 794.
RGE núm. 1053/21, relativa a motius pels quals durant l’any
2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP Mare
de Déu de Gràcia. DS núm. 47, pàg. 788, 789.
RGE núm. 1054/21, relativa a motius pels quals durant l’any
2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP
Castell de Santa Àgueda. DS núm. 47, pàg. 790, 791.

Compareixences
RGE núm. 1762/21, per explicar les línies d’actuació futures de
la nova conselleria. DS núm. 47, pàg. 748-752, 754-756, 757,
759-761, 762-763, 764-765, 768-771, 771-772, 774-776, 777-
779, 780-781, 783-784, 786-787.
RGE núm. 7026/21, per tal d’informar sobre la planificació de
l’inici del curs 2021-2022. DS núm. 55, pàg. 892-897, 897-
898, 899, 900, 901, 902-903, 903-905, 905-906, 906-908, 908-
909, 910-912, 915-918, 919-921, 923-926, 928-929, 930, 930-
931.

CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I
CULTURA, MIQUEL COMPANY I PONS

Compareixences
RGE núm. 1749/21 i RGE núm. 1750/21, per tal que expliqui
les principals línies programàtiques quant a cultura i quant a

universitat, respectivament, que pensa desenvolupar durant la
present legislatura. I RGE núm. 1777/21, per informar sobre les
directrius generals d’acció de govern que desenvoluparà. DS
núm. 45, pàg. 706-710, 712-713, 714-715, 717-718, 720-721,
722, 724, 725, 727-728, 731.

ALTRES INTERVINENTS

FRAU I MUNAR, JOAN (Vicerector de Docència de la
Universitat de les Illes Balears)

Compareixences
RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures extraordinàries
posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia
per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 681, 682.

FULLANA I PUIGSERVER, ANTÒNIA (Gerent de la
Universitat de les Illes Balears)

Compareixences
RGE núm. 1112/21, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal que informi sobre les mesures extraordinàries
posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia
per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 680.

HUGUET I ROTGER, LLORENÇ (Rector de la
Universitat de les Illes Balears)

Compareixences
RGE núm. 1112/21, per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació
de pandèmia per COVID-19. DS núm. 42, pàg. 662-667, 675-
680, 680-681, 681-682, 682-684, 685.

RGE núm. 5148/21, per exposar les
línies d’actuació del nou equip rectoral. DS núm. 62, pàg.
1002-1007, 1016-1021, 1024-1025.

TEMÀTIC 

- A -

Absentisme escolar
DS núm. 46, pàg. 734.

Altes capacitats
protocols
DS núm. 51, pàg. 839.

Alumnes amb necessitats educatives especials
DS núm. 63, pàg. 1030.
DS núm. 64, pàg. 1040.
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Any internacional de l’economia creativa per al
desenvolupament sostenible
DS núm. 53, pàg. 866.

Asociación de Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS)
DS núm. 39, pàg. 618.

- B -

British Council
DS núm. 63, pàg. 1030.

- C -

Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP) 
Mare de Déu de Gràcia
DS núm. 47, pàg. 787.
Castell de Santa Àgueda
DS núm. 47, pàg. 789.

Chaves Nogales
DS núm. 50, pàg. 820.

Ciència
Pla curricular i extracurricular de
foment
DS núm. 50, pàg. 824.

Cinema
DS núm. 44, pàg. 694.

pla de foment
DS núm. 44, pàg. 698.

Classes particulars
DS núm. 52, pàg. 846.

Conciliació familiar i laboral
DS núm. 49, pàg. 812.

Conselleria 
d’Educació i Formació Professional
DS núm. 41, pàg. 647.
DS núm. 47, pàg. 748.
de Fons Europeus, Universitat i
Cultura
DS núm. 45, pàg. 706.

Cultura
innovació i digitalització
DS núm. 56, pàg. 934.

Curs 2021-2022
DS núm. 55, pàg. 892.

- D -

Delinqüents (vegeu Suport a —)

Desenvolupament sostenible (vegeu Any internacional de
l’economia creativa per al ---)

Discriminacions lingüístiques
DS núm. 60, pàg. 986.

Drets lingüístics
DS núm. 60, pàg. 992.

- E -

Economia creativa (vegeu Any internacional de l’--- per al
desenvolupament sostenible)

Educació inclusiva 
DS núm. 57, pàg. 952.

de qualitat
DS núm. 41, pàg. 653.

Educació infantil
DS núm. 64, pàg. 1045.

centres
DS núm. 54, pàg. 883.
privats
DS núm. 43, pàg. 688.

Educadors socials
DS núm. 58, pàg. 961.

Ensenyament privat 
DS núm. 52, pàg. 846.

Escoles d’estiu 
DS núm. 49, pàg. 812.

Escoletes 
protecció sanitària
DS núm. 38, pàg. 609.

Estudiants
participació i representació
DS núm. 58, pàg. 958.

Ètica i filosofia
DS núm. 57, pàg. 948.

- F -

Formació (vegeu també Xec de —)
professional 
DS núm. 64, pàg. 1046.
dual
DS núm. 54, pàg. 874.
perspectiva de gènere
DS núm. 52, pàg. 850.

- I -

Imatge mèdica i radioteràpia
grau
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DS núm. 59, pàg. 974.

Infermer o infermera escolar
DS núm. 39, pàg. 625.

Infraestructures educatives (vegeu Pla d’--- de les Illes
Balears)

Inspecció Educativa
DS núm. 64, pàg. 1045.

Institut de Son Ferriol
DS núm. 47, pàg. 791 i 793.

Insularitat
DS núm. 36, pàg. 583.

- L -

Llei Orgànica de modificació de la LOE
DS núm. 48, pàg. 803.

Llengua 
castellana
DS núm. 39, pàg. 619.
catalana

avaluació i certificació dels
coneixements
DS núm. 60, pàg. 982.
defensa, difusió i promoció
DS núm. 51, pàg. 836.

estrangera
DS núm. 52, pàg. 855.
vehicular 

elecció
DS núm. 36, pàg. 576.

Llengües oficials de l’Estat
DS núm. 39, pàg. 619.

Lleure i activitats extraescolars
empreses
DS núm. 49, pàg. 815.
DS núm. 50, pàg. 818.

Llibertat de pensament 
DS núm. 38, pàg. 602.

- M -

Màster d’Advocacia
DS núm. 37, pàg. 596.

Menjador escolar i transport 
ajudes
DS núm. 56, pàg. 939.

Menstruació
productes
DS núm. 53, pàg. 866.

Menús escolars
DS núm. 51, pàg. 832.

- N -

Natura
activitat educativa
DS núm. 37, pàg. 590.

- O -

Oci infantil
DS núm. 48, pàg. 798.

- P -

Pla d’Infraestructures Educatives de les Illes Balears
DS núm. 41, pàg. 646.

Policia tutor
DS núm. 40, pàg. 639.

Proves de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU)
DS núm. 43, pàg. 691.

- Q -

Qualitat digital
DS núm. 46, pàg. 739.

- S -

Suport a delinqüents
DS núm. 44, pàg. 694.

- T -

Taxes universitàries
DS núm. 63, pàg. 1033.

- U -

Universitat de les Illes Balears (UIB)
equip rectoral
DS núm. 61, pàg. 998.
DS núm. 62, pàg. 1002.
mesures extraordinàries per COVID
DS núm. 39, pàg. 618.
DS núm. 42, pàg. 662.

- V -

Vet parental
DS núm. 38, pàg. 602.

Voluntariat
DS núm. 41, pàg. 648.

- X -
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Xec de formació
DS núm. 40, pàg. 634.

- Z -

Zeladors sanitaris
DS núm. 59, pàg. 970.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-040.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CU-10-059.pdf#page=2


EDUCACIÓ, RECERCA  I CULTURA/ Índex any 2021 23

DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

 


