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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la pregunta RGE núm. 1/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a investigació en l'àmbit de
l'educació. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

La conselleria estudiarà els projectes que facilitin els
diversos departaments de la UIB i tots els que se'ns facin arribar
d'altres entitats i associacions educatives en relació als programes
d'investigació més adients.

D'acord amb les necessitats i les possibilitats
pressupostàries, es donarà suport a les iniciatives més adequades,
per a la qual cosa es concretaran les assignacions per aquest
concepte i es perfilaran les directrius per al seu desenvolupament.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 2/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a innovació i renovació
pedagògica. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Les actuacions en matèria d'innovació pedagògica es
desenvoluparan a través de la Direcció General d'Ordenació i
Innovació, mitjançant l'actuació de la Inspecció Educativa i de
l'acció dels assessors, dels CPR i de diverses activitats de suport
i assessorament a centres, professorat, alumnat i pares.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 3/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a procés d'implantació total de
l'Ensenyança Secundària Obligatòria a cadascuna de les Illes.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

La implantació de l'ESO a cadascuna de les Illes s'ha
efectuat d'acord amb el calendari vigent derivat de l'aplicació de
la LOGSE.

Les dificultats principals es troben en la necessitat
d'adequar la xarxa a les necessitats educatives. Tot concretant, a
Menorca i a la part forana de Mallorca no s'ha detectat cap
dificultat, mentre que, a Palma i a Eivissa, l'única dificultat que es
presenta és la falta d'espai a alguns instituts, però amb la
construcció prevista de nous instituts i amb la concentració de
l'ESO a centres privats quedarà esmenada.

Les mesures consisteixen a procedir a la construcció d'IES
d'acord amb el calendari previst, que abasta fins a l'any 2001, i la
concertació d'aquesta etapa, de manera graduada, en el sentor privat.

Pel que fa al percentatge d'implantació de l'ESO en el curs
97/98 a cadascuna de les Illes, és el següent:

* Primer cicle d'ESO: El primer cicle d'ESO està implantat al cent
per cent a totes les Illes.

* Segon cicle d'ESO:

Mallorca: El cent per cent dels IES té implantat el segon cicle. El
9'72% de centres concertats té implantat el segon cicle. El 22'22%
de centres concertats imparteix el primer curs del segon cicle (tercer
curs de l'etapa).

Menorca: Tots els IES tenen implantat el segon cicle. Hi ha un
centre concertat que té implantat tot el segon cicle. La resta de
centres concertats fan tercer d'ESO.

Eivissa i Formentera: Tots els IES tenen implantat el segon cicle. Hi
ha un centre concertat que fa tercer curs d'ESO.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 4/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a laboratoris als centres de
secundària de les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

Tots els centres de secundària de les Illes Balears disposen
de laboratori i la majoria de centres tenen un laboratori de física, un
de química i un de ciències naturals (biologia i geologia).
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 5/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a espais esportius coberts als centres
públics de primària i secundària de les Illes Balears. (BOPIB núm.
139 de 23 de gener del 1998).

Tots els centres de primària i secundària de les Illes
Balears disposen de gimnàs o espai cobert.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 6/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a serveis d'orientació laboral.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).
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A més d'un departament d'orientació a cadascuna de les
Illes, obert als alumnes i als seus pares, funciona a tots els centres
de secundària -batxillerat, ESO i formació professional- un servei
d'orientació professional, atès per personal especialitzat que
compta sovint amb el suport de mitjans adequats, als quals poden
acudir els alumnes per realitzar les consultes que vulguin realitzar.

La conselleria té la intenció de potenciar aquests serveis
i de dotar-los amb més mitjans adequats, per a la qual cosa
dedicarà la partida convenient en els pressuposts del 1999.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 7/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a realització de l'Ensenyança
Secundària Obligatòria a centres de primària. (BOPIB núm. 139
de 23 de gener del 1998).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 8/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a horari lectiu de tots els alumnes
d'Ensenyança Secundària Obligatòria. (BOPIB núm. 139 de 23 de
gener del 1998).

El Govern sap que no tots els alumnes de l'etapa d'ESO
no fan el mateix nombre d'hores setmanals. Malgrat que la
LOGSE diu que el nombre d'hores setmanal lectiu serà de 30'5
hores, la diferència pràctica deriva de l'OM de 20 de juny del 1994
(BOE de 5 de juliol) que la desplega, atès que l'apartat IV, punt
67b de la qual especifica que "cada període lectiu tindrà una
durada mínima de cinquanta minuts".

És per aquestes raons que pensam que la diferència,
permesa per la legalitat vigent, no afecta ni l'homogeneïtat ni la
qualitat de l'ensenyament secundari.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 9/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a personal especialista en els
centres públics de les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de
gener del 1998).

El Govern adoptarà les mesures adequades després d'una
anàlisi correcta i seriosa de les necessitats i tenint en compte
l'increment gradual de les plantilles dels professionals que es
dediquin a la pedagogia terapèutica i a la logopèdia.

D'acord amb les necessitats i les disponibilitats
pressupostàries, la inversió s'iniciarà el curs 1998-99, amb una
previsió que es pugui perllongar fins al curs 2001-2002.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 10/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a batxillerat artístic a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Els centres de batxillerat artístic que representen l'oferta
pública per al curs 1997-1998 són els següents: l'Escola d'Art de
Palma, l'Escola d'Art d'Eivissa, l'Escola d'Art de Maó, l'IES
Berenguer d'Anoia, d'Inca i l'IES Mossèn Alcover, de Manacor.

El nombre de persones que han sol•licitat cursar estudis de
batxillerat artístic a cadascuna de les Illes són les següents:
A Mallorca, 532.
A Eivissa i Formentera, 103.
A Menorca, 119.

Per altra part, 627 alumnes cursen estudis artístics en
aquests centres públics en el curs 1997-1998.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 11/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ampliació de l'oferta de batxillerat
artístic a les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

Les mesures d'impuls corresponen a la normal informació
que s'efectua a través de l'orientació educativa realitzada als propis
centres i els serveis d'atenció als alumnes.

L'equilibri entre la demanda i l'oferta serà degudament
atès.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta RGE núm. 12/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a batxillerat científic tècnic o
"tecnològic" a les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

Oferta pública de batxillerat científic per al curs 1997-
1998:
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Mallorca: 18 centres, 1.414 alumnes.
Menorca: 4 centres, 219 alumnes.
Eivissa: 4 centres, 273 alumnes.
Formentera: 1 centre, 31 alumnes.

Oferta pública de batxillerat de tecnologia per al curs
1997-98:

Mallorca: 8 centres, 295 alumnes.
Menorca: 2 centres, 98 alumnes.
Eivissa: 1 centre, 38 alumnes.
Formentera: ------------

Les mesures que el Govern adoptarà seran les pròpies
del creixement de dotacions de recursos humans, econòmics i
infraestructurals normals derivats de l'evolució natural del sistema
educatiu.

A Eivissa s'imparteix batxillerat tecnològic a l'IES Isidor
Macabich (Eivissa).

A Menorca, als IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella)
i Pascual Calb (Maó).

A Mallorca, als IES Juníper Serra (Palma), Son Pacs
(Palma), Politècnic (Palma), Llucmajor, Pau Casesnoves (Inca),
Joan Taix (sa Pobla), Verge Sant Salvador (Felanitx) i Na
Camel•la (Manacor).

Al marge de l'oferta indicada, el nombre d'alumnes
matriculats al batxillerat científic tècnic per al curs 1997-98 són
els següents:

A Mallorca, 515; a Eivissa, 35 i a Menorca, 106.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
M) 

A la pregunta RGE núm. 13/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a escoles municipals diverses.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El diàleg amb els ajuntaments per tal d'adoptar solucions
conjuntes que siguin idònies per a la defensa dels drets dels
alumnes i les famílies.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 14/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projecte de llei de la música de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El Govern projecta l'estudi adreçat a la confecció de
l'esborrany d'una llei de la música per al curs 1998-99, per la qual
cosa el projecte de la llei indicada podria presentar-se al Parlament
durant el curs següent.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 15/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dèficits de l'educació musical a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Els problemes o qüestions principals que presenta
l'ensenyament de la música a les Illes Balears deriven del fet de la
pluriinsularitat de la nostra comunitat autònoma i a l'existència d'un
únic centre oficial, el Conservatori Professional de Música i Dansa
de les Balears, ubicat a Palma, que compta amb dues extensions,
una a Menorca i l'altra a Eivissa. És clar que el manteniment de tres
centres d'ensenyament musical multiplica les despeses d'aquesta
educació i no garanteix del tot idèntiques possibilitats i oportunitats
a tot l'alumnat.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 16/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a vinculació dels estudis obligatoris
de música amb els estudis superiors de música. (BOPIB núm. 139 de
23 de gener del 1998).

Per vincular la fase d'ensenyament obligatori de la música
amb els estudis superiors de música, el Govern pensa donar suport
als treballs que la Conferència d'Educació efectua amb aquesta
finalitat.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
Q) 

A la pregunta RGE núm. 17/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a escoles municipals de música.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

A les Balears existeixen actualment 38 escoles de música,
trenta de les quals són municipals i es troben integrades en la xarxa
d'escoles de música de la CAIB. La resta, vuit en total, són escoles
de música privades, així mateix membres de la xarxa esmentada.

Pel que fa al nombre d'alumnes matriculats en el curs
1997-98, la conselleria no disposa d'aquesta dada, atès que les
escoles de música estan obligades a trametre-la a final del curs
escolar, en la memòria anual que lliuren a la conselleria.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 18/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a oferta completa del Conservatori
de Música. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

De moment, el Govern no ha fet cap previsió per
completar de manera immediata l'oferta d'estudis superiors al
Conservatori Professional de Música i Dansa de les Balears. La
idea del Govern Balear és d'enllestir el tema en un futur pròxim,
tan bon punt el nou conservatori, la construcció del qual és a punt
de començar, entri en funcionament.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 19/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a descentralització de
l'administració educativa. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

La funció que ha de desenvolupar l'administració
educativa de les Illes Balears a Menorca, Eivissa i Formentera és
la de representar la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, és
a dir, coordinar i impulsar a cadascuna de les Illes la política
educativa que la conselleria promogui.

La conselleria ha realitzat la proposta d'organigrama
adequada amb aquesta finalitat. Mentre, han estat nomenades
persones com a delegades a Menorca i a Eivissa-Formentera, les
quals per ara compten amb el personar adscrit al servei de
l'administració educativa en aquelles illes.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 20/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a descentralització de la política
educativa. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

En aquests moments, no es contempla l'Estatut de la
CAIB en aquest sentit, per la qual cosa es mantindrà la política de
signar convenis de gestió per assumptes puntuals d'interès comú.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 21/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a absentisme escolar. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Les mesures que el Govern pot promoure per reduir
l'absentisme escolar a les Illes, especialment les que afecten
col•lectius concrets, normalment els que pateixen algun tipus de
marginació o mancança social, són les que acordin, en un diàleg
amb els responsables de la conselleria, els agents educatius, les
associacions, els sindicats d'ensenyament, les APAs, els
professionals que es dediquen a l'atenció de les minories
esmentades, etc.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 22/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a desenvolupament reglamentari del
Decret de foment de l'ús i ensenyament del català a l'escola. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Durant aquest segon trimestre es publicaran l'Ordre
d'aplicació del Decret 92/1997, de 4 de juliol, que el desplega en
matèria de projecte lingüístic de centre, i l'Ordre que regula les
exempcions de l'avaluació de llengua catalana de determinats
alumnes.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
X) 

A la pregunta RGE núm. 24/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a escolarització dels fills i filles de
treballadors temporals en el sector turístic i de serveis. (BOPIB núm.
139 de 23 de gener del 1998).

L'escolarització dels fills dels treballadors de temporada
del sector turístic i dels serveis està, en principi, garantida a la seva
arribada a les Illes per la via del que es denomina matrícula viva.
N'hi ha prou que els pares dels infants sol•licitin la matrícula a un
centre escolar.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 30/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a professorat de suport per a
necessitats educatives especials. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

El nombre de professors per a necessitats educatives
especials de suport que treballen als centres educatius a cadascuna
de les Illes Balears durant el curs 1997-98, és el següent:

* Mallorca:
- Professors pedagogia terapèutica: a centres públics, 96; a centres
concertats, 18.
- Professors audició i llenguatge: a centres públics, 27; a centres
concertats, 12.
- Total: a centres públics, 123; a centres concertat, 30.
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* Menorca:
- Professors pedagogia terapèutica: a centres públics, 23; a centres
concertats, 3.
- Professors audició i llenguatge: a centres públics, 8; a centres
concertats, 1.
- Total: a centres públics, 31; a centres concertat, 4.

* Eivissa/Formentera:
- Professors pedagogia terapèutica: a centres públics, 21; a centres
concertats, --.
- Professors audició i llenguatge: a centres públics, 10; a centres
concertats, --.
- Total: a centres públics, 31; a centres concertat, --.

Al marge del professorat de suport (PT/AL) hi ha altres
professionals que intervenen en l'atenció dels alumnes amb
necessitats educatives especials, com són fisioterapeutes, auxiliars
tècnics educatius, ATS, orientadors, equips d'orientació educativa
i psicopedagògica (generals i d'atenció primerenca).

Pel que fa al nombre de professors per a necessitats
educatives especials que el Govern de les Illes Balears considera
adequat per donar correcta resposta a les necessitats que es tenen
avui a cadascuna de les Illes Balears, hem de dir que en un futur
pròxim podria dotar-se l'ampliació següent, d'acord amb els
estudis fets pel departament d'atenció a la diversitat:

- Mallorca: 15 professors de pedagogia terapèutica i 6
d'audició i llenguatge a l'àmbit de l'ensenyament públic (primària
i secundària) per als propers cursos.

- Menorca: 2 professors de pedagogia terapèutica i 1
d'audició i llenguatge a l'àmbit de l'ensenyament públic (primària
i secundària).

Els altres col•lectius de professionals també podrien
ampliar-se en les magnituds següents: 1 fisioterapeuta per a
Eivissa, 2 auxiliars educatius (un a cada illa), 3 equips d'atenció
primerenca (sectors Inca i Manacor) i ampliació de la plantilla
dels EOEP generals.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 32/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a etapa educativa dels 0 als 3 anys
a les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El Govern postula un sistema educatiu en el qual
existeixi equilibri entre sector públic i sector privat.

La gratuïtat de l'etapa educativa de 0 a 3 anys, en aquest
moment, només pot ser un objectiu a llarg termini perquè les
necessitats que s'intenten cobrir es refereixen a l'etapa -tampoc no
obligatòria- dels 3 als 6 anys.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 33/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a adequació de les instal•lacions de
les escoles infantils de 0 a 3 anys. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

En coherència amb la política del Govern de donar
prioritat a la xarxa escolar d'educació infantil de 3 a 6 anys, el
Govern no té intenció per ara de destinar ajudes per a l'adequació de
les escoles infantils de Balears en l'etapa de 0 a 3 anys. Quan s'ahgin
ateses les necessitats de l'etapa de 3 a 6 anys, llavors el Govern
planificarà les ajudes adients per a l'adequació dels centres que la
pregunta interessa.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 34/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a adequació de les plantilles de les
escoles infantils de 0 a 3 anys. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

El Govern considera prioritària l'estructuració de la xarxa
escolar per a l'educació infantil dels infants de 3 a 6 anys de les
Balears. Un cop ateses les necessitats d'aquesta etapa, pensam
atendre les de l'etapa inicial, de 0 a 3 anys. En conseqüència, el
Govern no té prevista cap actuació immediata pel que fa a ajudes a
les escoles infantils de 0 a 3 anys.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 36/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a escolarització de l'etapa de 0 a 3
anys a les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Ni la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ni el MEC
tenen les competències en aquest període (0 a 3 anys) fins a l'any
2001, d'acord amb la LOGSE. És per aquest motiu que no podem
oferir les dades que la pregunta demana.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 40/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a organigrama de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).
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L'organigrama de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports va ser publicat al BOCAIB núm. 14, del 29.01.1988. Amb
posterioritat, el BOCAIB núm. 26, del 24.02.1998 el modifica, per
la qual cosa l'organigrama vigent, sota la direcció del conseller
titular, és el següent:

a) Secretaria General Tècnica, que manté les mateixes
competències.
b) Direcció General de Cultura i Política Lingüística, que manté
les mateixes competències.
c) Direcció General d'Esports, que manté les mateixes
competències.
d) Direcció General d'Ordenació i Innovació.
f) Direcció General de Personal Docent.
g) Direcció General d'Educació a Mallorca.
h) Direcció General d'Educació a Menorca.
i) Direcció General d'Educació a Eivissa-Formentera.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 47/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a proposta de plantilles per al curs
1998/1999. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

No podem oferir una resposta adequada ara mateix sobre
les plantilles per al curs vinent, perquè tant les direccions generals
de Personal Docent, d'Ordenació i Innovació i de Planificació i
Centres com la Comissió Tècnica estam treballant en aquests
moments la confecció de la proposta de plantilles per al curs 1998-
1999.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 49/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a iniciatives per implantar el
batxillerat musical a les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de
gener del 1998).

El Govern té el tema en estudi. De moment, no
contempla la implantació del batxillerat musical, que en qualsevol
cas es farà en relació a la demanda que pugui tenir.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AG) 

A la pregunta RGE núm. 50/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a equips d'orientació als centres de
primària a Menorca. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Segurament, per dotar els centres d'educació primària de
Menorca dels equips d'orientació necessaris, caldria donar suport als
professionals que hi treballen amb un psicòleg o pedagog i amb un
treballador social com a reforçament de l'EOEP.

El Govern estudia la possibilitat de dotar el personal
esmentat durant els propers cursos, a mesura que ho permetin les
possibilitats pressupostàries.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AH) 

A la pregunta RGE núm. 51/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a equips d'orientació als centres de
primària a Mallorca. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Per a la millora del servei dels equips d'orientació de
Mallorca, segons els estudis realitzats pel Govern, caldria donar
suport als professionals que hi treballen amb els recursos humans
següents:

- 1 psicòleg o pedagog a l'EOEP de Palma.
- 1 psicòleg o pedagog i un treballador social a l'EOEP d'Inca.
- 1 psicòleg o pedagog a l'EOEP de Manacor.

El Govern estudia la possibilitat de dotar el personal
esmentat durant els propers cursos, a mesura que ho permetin les
possibilitats pressupostàries.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AI) 

A la pregunta RGE núm. 52/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a equips d'orientació als centres de
primària a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

Per dotar els centres d'educació primària d'Eivissa i
Formentera dels equips d'orinetació necessaris, caldria donar suport
als professionals que hi treballen amb un psicòleg o pedagog i amb
un treballador social com a reforçament de l'EOEP.

El Govern estudia la possibilitat de dotar el personal
esmentat durant els propers cursos, a mesura que ho permetin les
possibilitats pressupostàries.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la pregunta RGE núm. 53/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dotació dels equips d'orientació als
centres de primària a les Illes Balears a 1 de gener del 1998. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).
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Mallorca:

EOEP sector Palma A, 8 membres (6 psicòlegs/pedagogs i 2
treballadors socials).

EOEP sector Palma B, 10 membres (8 psicòlegs/pedagogs i 2
treballadors socials).

EOEP sector Manacor, 7 membres (5 psicòlegs/pedagogs i 2
treballadors socials).

EOEP sector Inca, 5 membres (4 psicòlegs/pedagogs i 1
treballador social).

MENORCA:

EOEP sector Menorca, 5 membres (4 psicòlegs/pedagogs i 1
treballador social).

EIVISSA/FORMENTERA:

EOEP sector Eivissa/Formentera, 6 membres (5
psicòlegs/pedagogs i 1 treballador social).
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AK) 

A la pregunta RGE núm. 55/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ratios alumnes/aula en els centres
d'educació secundària a les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23
de gener del 1998).

Menorca: A l'educació infantil, la mitjana és de 21'3 i a
l'educació primària és de 22'3.

Mallorca: A l'educació infantil, la mitjana és de 21'6 i a
l'educació primària és de 22'6.

A l'illa d'Eivissa, la mitjana a l'educació infantil és de
22'2 i a l'educació primària és de 24'0.

A l'illa de Formentera, la mitjana a l'educació infantil és
de 20'7 i a l'educació primària és de 18'4.

Els centres que superen la ratio que marca la LOGSE per
a l'educació infantil són:

CP Jaume Vidal Alcover (Manacor): 26'0.
CP Na Caragol (Artà): 26'3.
CP Jaume Fornaris i Taltavull (Son Servera): 26'7.
CP Na Penyal (Cala Millor): 26'9.
CP Migjorn (Portals Nous): 27'0.
CP Nostra Senyora de Robines (Binissalem): 27'3.
CP Antònia Alzina (Lloret): 28'0.
CP Mestre Guillemet (Santa Eugènia): 28'0.
CP Torres de Balàfia (Sant Llorenç): 28'0.

Els centres que superen la ratio que marca la LOGSE per
a l'educació primària són:

CP Joan Veny i Clar (Campos): 26'0.
CP S'Algar (S'Arenal): 26'0.
CP Can Pastilla (Can Pastilla): 26'0.
CP Es Vedrà (Sant Agustí): 26'0.
CP Inspector Comas Camps (Alaior): 26'2.
CP Es Canyar (Manacor): 26'2.
CP Migjorn (Portals Nous): 26'3.
CP Mare de Déu del Toro (Ciutadella): 26'7.
CP Puig d'en Valls (Puig d'en Valls): 26'9.
CP Ses Comes (Portocristo): 27'0.
CP Nostra Senyora de Jesús (Santa Eulàlia): 27'2.
CP Son Verí (S'Arenal): 27'6.
CP Joan Benejam (Ciutadella): 27'8.
CP Santa Eulària (Santa Eulària): 28'0.
CP Jaume Fornaris i Taltavull (Son Servera): 28'1.
CP Puig de sa Ginesta (Santa Ponça): 28'1.
CP Na Penyal (Cala Millor): 28'8.
CP PUnta de n'Amer (Sa Coma): 30'7.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AL) 

A la pregunta RGE núm. 56/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ratios alumnes/aula en els centres
d'educació secundària de les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23
de gener del 1998).

A Menorca la mitjana és de 25'0.

A Mallorca la mitjana és de 28'9.

A les illes d'Eivissa i Formentera, la mitjana és de 28'3.

A l'educació secundària, a Balears, no hi ha cap centre que
superi la ratio.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AM) 

A la pregunta RGE núm. 57/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dèficit de professorat d'ensenyança
secundària detectat en el curs 1997/98. (BOPIB núm. 139 de 23 de
gener del 1998).

Si per dèficit s'entén que no s'hagi atès de forma adequada
l'escolarització dels alumnes, no se n'ha detectat a cap dels centres
d'educació secundària de les Balears, llevat d'algun transitori als
inicis del curs escolar.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AN) 

A la pregunta RGE núm. 59/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a iniciatives pels desdoblaments i
oferta de matèria optatives als centres de secundària de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).
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El Govern balear senzillament prendrà les mesures
adients per adequar les plantilles als ensenyaments derivats de la
LOGSE.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AO) 

A la pregunta RGE núm. 60/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a modalitats de batxillerat als
centres de secundària. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

L'oferta de més de dues modalitats de batxillerat als
centres de secundària de les Balears depèn de l'anàlisi del mapa
escolar i de l'adequació de les plantilles.

És aquest un tema que es troba en fase d'estudi.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AP) 

A la pregunta RGE núm. 61/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dotacions pressupostàries als
centres de secundària de les Illes Balears per al curs 1997/98.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Pressupost ordinari corresponent a l'exercici del 1997 dels centres
d'ensenyament secundari:

IES Quarto de Portmany: 10.865.000'-
IES Sa Blanca Dona: 8.900.000'-
IES Santa Maria d'Eivissa: 7.443.000'-
IES de Formentera: 4.031.000'-
IES Isidor Macabich: 13.813.000'-
IES de Sant Jordi: 7.725.000'-
IES Xarc de Santa Eulàlia: 10.037.000'-
IES d'Alcúdia: 6.924.000'-
IES d'Andratx: 3.650.000'-
IES Antoni Maura: 10.841.000'-
IES Arxiduc Lluis Salvador: 5.811.000'-
IES Berenguer d'Anoia: 10.408.000'-
IES Santa Ponça: 18.912.000'-
IES de Campos: 2.900.000'-
IES Can Peu Blanc: 5.004.000'-
IES Francesc de Borja Moll: 19.025.000'-
IES Guillem Cifre de Colonya: 5.250.000'-
IES Guillem Colom Casasnovas: 7.050.000'-
IES Guillem Sagrera: 8.811.000'-
IES Josep Sureda i Blanes: 7.023.000'-
IES Josep Maria Llompart: 10.150.000'-
IES Joan Alcover: 13.013.000'-
IES Josep Maria Thomàs: 13.012.000'-
IES Joan Taix: 8.500.000'-
IES Juníper Serra: 25.250.000'-
IES Llorenç Garcia i Font: 7.024.000'-

IES de LLucmajor: 13.813.000'-
IES Madina Mayurqa: 7.714.000'-
IES Mossèn Alcover: 13.815.000'-
IES de Muro: 4.012.000'-
IES Na Camel•la: 13.750.000'-
IES Aurora Picornell: 3.952.000'-
IES Pau Casesnoves: 16.590.000'-
IES Politècnic: 22.716.000'-
IES Ramon Llull: 15.470.000'-
IES Ses Estacions: 7.015.000'-
IES Son Pacs: 13.330.000'-
IES Santa Margalida: 4.975.000'-
IES Núm. 12 (Tramuntana): 5.812.000'-
IES Mare de Déu de Sant Salvador: 13.575.000'-
IES Joan Ramis i Ramis: 11.232.000'-
IES Josep Miquel Guàrdia: 6.278.000'-
IES de Ferreries: 4.026.000'-
IES Josep Maria Quadrado: 9.034.000'-
IES Maria Àngels Cardona: 12.800.000'-
IES Cap de Llevant: 8.127.000'-
IES Pascual Calvo Caldés: 11.150.000'-
IES Son Rullán: 9.560.760'-
IES Son Ferrer: 7.239.473'-
IES Capdepera: 4.461.161'-
IES Son Servera: 7.076.043'-
Escola Oficial d'Idiomes: 9.920.323'-
Ampliació Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa: 1.500.000'-
Ampliació Escola Oficial d'Idiomes Menorca: 1.500.000'-
Escola d'Art de Palma: 17.582.250'-
Escola d'Art de Menorca: 3.791.550'-
Escola d'Art d'Eivissa i Formentera: 8.495.000'-
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la pregunta RGE núm. 62/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dotacions pressupostàries als
centres de secundària de les Illes Balears per al curs 1998/1999.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

La previsió d'increment de la dotació pressupostària
pròpia per al funcionament a cada centre de secundària per al curs
1998-1999 és del voltant del deu per cent d'increment de la partida
global de funcionament, que tindrà en compte els criteris següents:
alumnat, tipus d'ensenyament, metres quadrats, torns
d'ensenyament, antiguitat de l'edifici, etc.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AR) 

A la pregunta RGE núm. 63/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a competències a la "comissió
provincial de formació professional" a partir del 1998. (BOPIB núm.
139 de 23 de gener del 1998).
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Fins a la seva dissolució, les competències de la
"Comissió provincial de formació professional" seran les que
deriven del seu reglament orgànic i de funcionament. etc.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AS) 

A la pregunta RGE núm. 64/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a noves especialitats de batxillerat.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Tant la implantació de noves especialitats de batxillerat
com les que el Govern pot promoure, si fa al cas, es troba en fase
d'anàlisi i d'estudi.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AT) 
A la pregunta RGE núm. 65/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella, relativa a Escola Oficial d'Idiomes de Mallorca.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Nombre de persones sol•licitants d'ingrés a l'Escola
Oficial d'Idiomes de Mallorca: 4.098 alumnes (1.511 d'alemany,
1.833 d'anglès, 245 de català, 150 d'espanyol i 359 de francès).

Nombre d'alumnes matriculats a l'Escola Oficial
d'Idiomes de Mallorca per al curs 1997-98: 2.611 alumnes (476
d'alemany, 1.444 d'anglès, 223 de català, 142 d'espanyol i 326 de
francès).
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AU) 
A la pregunta RGE núm. 66/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella, relativa a manteniment de l'actual conveni entre el
Ministeri d'Educació i el Ministeri de Defensa. (BOPIB núm. 139
de 23 de gener del 1998).

El Govern en preveu la integració plena. A més, us pot
informar que es troba en fase de negociació i tramitació la
signatura dels convenis corresponents a aquesta finalitat.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AV) 

A la pregunta RGE núm. 67/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a iniciatives per sa l'establiment del
batxillerat nocturn. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El Govern està decidit a impulsar mesures per a la
implantació del batxillerat nocturn a les Balears. Tant les mesures
concretes per fer-ho com el calendari d'implantació són actualment
matèria d'anàlisi i d'estudi.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AX) 

A la pregunta RGE núm. 68/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a programes i mesures per a alumnes
amb problemàtiques específiques. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

Continuar i ampliar els programes que es duen a terme en
matèria d'atenció a la diversitat.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AY) 

A la pregunta RGE núm. 69/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a programes de compensació de
desigualtats als centres de secundària de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El Govern balear posarà en funcionament els programes
de compensació de les desigualtats que preveu la legislació:
adaptacions curriculars, grups de diversificació curricular i garantia
social, d'acord amb els departaments d'orientació educativa dels
centres i els serveis d'atenció a la diversitat.

La dotació de recursos humans i econòmics per a la
implantació dels programes indicats es troba en fase d'estudi, atès
que les competències en matèria d'educació no universitària s'han
recepcionat el propassat 1 de gener, fa poc més d'un mes.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la pregunta RGE núm. 71/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a beques d'estudi per al personal
docent que realitzen la formació contínua. (BOPIB núm. 139 de 23
de gener del 1998).

El Govern estudia la possibilitat d'establir ajudes a l'estudi
per al personal docent que realitza la formació continuada.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
BA) 

A la pregunta RGE núm. 72/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a cursos per a l'adquisició de noves
especialitats. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El Pla de Formació del professorat estudiarà la realitat
de l'ensenyament i de les demandes d'educació i fixarà les noves
especialitats que s'han d'establir i els cursos necessaris per
adquirir-les. Mentre, s'aniran fent els cursos prevists per a
l'adquisició de les especialitats ara establertes.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BB) 

A la pregunta RGE núm. 73/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dotació econòmica per entitats
sense ànim de lucre en educació. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

La dotació de subvencions per a entitats sense ànim de
lucre per afavorir la formació del professorat es troba en fase
d'estudi i serà objecte d'una pròxima convocatòria.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BC) 

A la pregunta RGE núm. 74/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dotació econòmica pels
moviments de renovació pedagògica a cada illa. (BOPIB núm. 139
de 23 de gener del 1998).

A més d'un milió i mig, que preveuen els pressuposts de
l'antiga Direcció General d'Educació, l'augment de la dotació de
subvencions per a moviments de renovació pedagògica per
afavorir la formació del professorat es troba en fase d'estudi.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BD) 

A la pregunta RGE núm. 75/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a llicències per a estudis. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Atès que fa menys de dos mesos que el Govern ha rebut
les competències d'educació no universitària, el tema de la
convocatòria de llicències per a estudis per al curs 1998-1999 es
troba actualment en estudi.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BE) 

A la pregunta RGE núm. 78/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a reciclatge de llengua catalana per
a la totalitat del personal docent i de l'administració educativa a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

L'acció del Govern per al reciclatge del personal docent i
de l'administració educativa consisteix a incrementar mesures
administratives, com la catalogació de les places d'EI/EP i ES i la
diversificació dels cursos de reciclatge per als docents i l'increment
de l'oferta formativa al funcionariat. La intenció és d'assolir
aquestes fites en un termini mitjà de tres anys.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BF) 

A la pregunta RGE núm. 79/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a distribució dels 1.500 milions de
pessetes de la dotació de la transferència educativa per a
normalització lingüística. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

Les dotacions hauran de ser distribuïdes entre les àrees
següents:

- Professorat: dotació i formació.
- Materials didàctics.
- Assessorament.
- Documents i materials de gestió.
- Suport a programes específics.
- Investigació educativa.
- La distribució i les activitats a finançar són ara matèria d'estudi del
Govern.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BG) 

A la pregunta RGE núm. 80/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a equips de suport a l'ensenyament
de català als centres d'educació no universitària a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Existeix un equip de suport a programes per a la integració
lingüística dels alumnes no catalanoparlants. Aquesta línia de treball
serà ampliada per als cursos vinents.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BH) 

A la pregunta RGE núm. 81/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projectes lingüístics de centre a les
escoles de Mallorca. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).
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Tots els centres d'ensenyament tenen l'obligació de
realitzar el Projecte Educatiu de Centre, i dins aquest projecte, s'hi
ha d'incloure el Projecte Lingüístic de Centre.

Tots els centres públics de Mallorca tenen aprovat el PL
o, en el cas d'alguns centres de secundària, estan en fase de
planificació i aplicació.

Tots els centres han enviat els PL -o, en el seu cas, el
document inicial de discussió- a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports, i són objecte d'una anàlisi i d'un seguiment per part dels
òrgans competents.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BI) 

A la pregunta RGE núm. 82/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projectes lingüístics de centre a
les escoles de Menorca. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

Tots els centres d'ensenyament tenen l'obligació de
realitzar el Projecte Educatiu de Centre, i dins aquest projecte, s'hi
ha d'incloure el Projecte Lingüístic de Centre.

Tots els centres públics de Menorca tenen aprovat el PL
o, en el cas d'alguns centres de secundària, estan en fase de
planificació i aplicació.

Tots els centres han enviat els PL -o, en el seu cas, el
document inicial de discussió- a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports. L'administració educativa, a través del Servei
d'Inspecció, du a terme el seguiment i l'avaluació de tots les
projectes que s'elaboren al centre, siguin de la naturalesa que
siguin. S'altra banda, el Departament de Normalització Lingüística
i el CPR duen a terme l'actuació d'assessorament a tots els centres
que ho sol•licitin.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la pregunta RGE núm. 83/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a calendari i jornada als centres
educatius de les Illes Balears, privats, concertats i públics. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El Govern té la decisió de garantir el compliment
d'idèntic calendari escolar a tots els centres docents de les Balears
mitjançant l'aprovació del calendari escolar, d'aplicació general,
i del seguiment que en faran els serveis de la Inspecció Educativa.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BK) 

A la pregunta RGE núm. 90/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a nova reglamentació sobre el
control i la gestió dels centres educatius sostinguts amb fons públics
a les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El Govern té prevista una nova reglamentació per a la
gestió i el control dels centres educatius. Confia iniciar el procés
adient durant el curs 1998-99 d'acord i amb la col•laboració de tots
els sectors de la comunitat educativa.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BL) 

A la pregunta RGE núm. 92/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projectes lingüístics de centre a les
escoles privades concertades de Mallorca. (BOPIB núm. 139 de 23
de gener del 1998).

Tots els centres d'ensenyament privats concertats tenen
l'obligació de realitzar el Projecte Educatiu de Centre, i dins aquest
projecte, s'hi ha d'incloure el Projecte Lingüístic de Centre.

Tots els centres privats concertats de Mallorca tenen
aprovat el PL i estan en fase d'aplicació.

Tots els centres han enviat els PL -o, en el seu cas, el
document inicial de discussió- a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports, i són objecte d'una anàlisi i d'un seguiment per part dels
òrgans competents. En concret, a Palma, ha tingut lloc una jornada
de seguiment i avaluació dels PL dels centres privats concertats i
una altra s'ha fet a Inca, adreçada als centres de la part forana.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BM) 

A la pregunta RGE núm. 93/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projectes lingüístics de centre a les
escoles privades concertades de Menorca. (BOPIB núm. 139 de 23
de gener del 1998).

Tots els centres d'ensenyament tenen l'obligació de
realitzar el Projecte Educatiu de Centre, i dins aquest projecte, s'hi
ha d'incloure el Projecte Lingüístic de Centre.

Tots els centres privats concertats de Mallorca tenen
aprovat el PL i estan en fase d'aplicació.

Tots els centres han enviat els PL -o, en el seu cas, el
document inicial de discussió- a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports, i són objecte d'una anàlisi i d'un seguiment per part dels
òrgans competents.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
BN) 

A la pregunta RGE núm. 94/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a activitats extraescolars
complementàries i de serveis als centres privats concertats. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El tema d'una nova regulació de les activitats
complementàries, extraescolars i de serveis figura en l'agenda del
Govern. Durant el curs vinent, el Govern pensa iniciar el procés
per enllestir-la amb el diàleg i amb la col•laboració dels sectors i
agents interessats.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BO) 

A la pregunta RGE núm. 95/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projectes lingüístics de centre a
les escoles privades concertades d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Tots els centres d'ensenyament tenen l'obligació de
realitzar el Projecte Educatiu de Centre, i dins aquest projecte, s'hi
ha d'incloure el Projecte Lingüístic de Centre.

Tots els centres privats concertats d'Eivissa tenen
aprovat el PL i estan en fase d'aplicació.

Tots els centres han enviat els PL -o, en el seu cas, el
document inicial de discussió- a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports, i són objecte d'una anàlisi i d'un seguiment per part dels
òrgans competents.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BP) 

A la pregunta RGE núm. 96/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projectes lingüístics de centre a
les escoles públiques d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 139 de
23 de gener del 1998).

Tots els centres d'ensenyament tenen l'obligació de
realitzar el Projecte Educatiu de Centre, i dins aquest projecte, s'hi
ha d'incloure el Projecte Lingüístic de Centre.

Tots els centres públics d'Eivissa tenen aprovat el PL o,
en el cas d'alguns centres de secundària, estan en fase de
planificació i aplicació.

Tots els centres han enviat els PL -o, en el seu cas, el
document inicial de discussió- a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports, i són objecte d'una anàlisi i d'un seguiment per part dels
òrgans competents.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la pregunta RGE núm. 97/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a reciclatge de llengua catalana en
horari lectiu. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El Govern no preveu la realització dels cursos de
reciclatge de català per al personal docent en horari lectiu.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BR) 

A la pregunta RGE núm. 98/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a previsions de plans i modalitats de
reciclatge de català. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Els que fins ara vénen desenvolupant-se -presencials, a
distància i proves lliures- i un programa que s'experimenta per via
telemàtica.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BS) 

A la pregunta RGE núm. 99/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a coneixement suficient de la llengua
catalana del personal docent de secundària a Mallorca. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Mallorca. Personal docent públic de secundària que ha
completat amb èxit les proves de reciclatge de català:

Total professorat secundària: 1.830.
Total professorat reciclat: 1.310.
Percentatge reciclat: 72%.

Mallorca. Personal docent concertat privat:

Total mestres i professors: 1.580.
Total professorat reciclat: 62%.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BT) 

A la pregunta RGE núm. 100/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a coneixement suficient de la llengua
catalana del personal docent de secundària a Menorca. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Menorca. Personal docent públic de secundària que ha
completat amb èxit les proves de reciclatge de català:
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Total professorat de secundària: 270.
Total professorat reciclat: 210.
Percentatge reciclat: 78%.

Menorca. Personal docent concertat privat:

Total mestres i professors: 127.
Total professorat reciclat: 75%.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BU) 

A la pregunta RGE núm. 101/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a coneixement suficient de la
llengua catalana del personal docent de secundària a Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Eivissa i Formentera. Personal docent públic de
secundària que ha completat amb èxit les proves de reciclatge de
català:

Total professorat de secundària: 340.
Total professorat reciclat: 298.
Percentatge reciclat: 87%.

Eivissa i Formentera. Personal docent concertat privat:

Total mestres i professors: 76.
Total professorat reciclat: 80%.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BV) 

A la pregunta RGE núm. 102/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a coneixement suficient de la
llengua catalana del personal docent d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Eivissa i Formentera. Personal docent públic de
primària:

Total mestres de primària: 515.
Total mestres reciclats: 310.
Percentatge reciclats: 61%.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BX) 

A la pregunta RGE núm. 103/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a coneixement suficient de la
llengua catalana del personal docent de Mallorca. (BOPIB núm.
139 de 23 de gener del 1998).

Personal docent d'ensenyança primària de Mallorca que té
completades amb èxit les proves del reciclatge de català:

* Centres públics:
Total mestres de primària: 2.590.
Total mestres reciclats: 1.860.
Percentatge reciclats: 72%.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BY) 

A la pregunta RGE núm. 104/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a coneixement suficient de la llengua
catalana del personal docent de Mallorca. (BOPIB núm. 139 de 23
de gener del 1998).

Personal docent d'ensenyança primària de Menorca que té
completades amb èxit les proves de reciclatge de català:

* Centres públics:
Total mestres de primària: 363.
Total mestres reciclats: 305.
Percentatges reciclats: 84%.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BZ) 

A la pregunta RGE núm. 105/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a coneixement del català per a l'accés
a la Funció Pública docent. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

El coneixement de la llengua catalana per accedir a la
Funció Pública docent serà necessària a partir de les pròximes
oposicions.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CA) 

A la pregunta RGE núm. 106/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a catalogació definitiva de totes les
places docent de secundària com a bilingües. (BOPIB núm. 139 de
23 de gener del 1998).

Els dos cursos escolars següents.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
CB) 

A la pregunta RGE núm. 108/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a iniciatives per desenvolupar
l'actual xarxa d'educació de les persones adultes. (BOPIB núm.
139 de 23 de gener del 1998).

Les mesures per promoure la millora de la xarxa actual
de centres d'educació de persones adultes es relacionen amb la
millora de les instal•lacions, la dotació de professorat i els
recursos corresponents per a la formació del professorat, el
funcionament dels centres i els materials per a la docència.

La previsió pressupostària per dedicar recursos a la
formació de les persones adultes es troba en fase d'estudi, atès que
el Govern ha assumit les competències en aquesta matèria el
propassat 1 de gener.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CC) 

A la pregunta RGE núm. 109/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a matriculació als centres
d'educació de persones adultes a les Illes Balears per al curs
1997/1998. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament
de les Illes Balears, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CD) 

A la pregunta RGE núm. 110/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projecte de llei d'educació de les
persones adultes. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

El Govern té la intenció de presentar al Parlament balear
el projecte de llei d'educació de les persones adultes durant el
present any 1998.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CE) 

A la pregunta RGE núm. 112/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a realització de l'ESO en centres
d'educació primària a les Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de
gener del 1998).

No la podem contestar, atès que es formula una qüestió
de futur.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CF) 

A la pregunta RGE núm. 115/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a adequació de les escoles infantils
de 0-3 anys de les Illes Balears al que preveu la LOGSE. (BOPIB
núm. 139 de 23 de gener del 1998).

De les propostes a les preguntes 33/98 i 36/98, se'n
dedueix clarament que la prioritat del Govern és l'escolarització
gratuïta dels 3 als 6 anys. Això no obstant, en una segona fase, el
Govern contempla la previsió d'ajudes que sol•licitau, per la qual
cosa estudia la problemàtica que presenta aquesta decisió i la
despesa que pot comportar.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CG) 

A la pregunta RGE núm. 116/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dotació suficient de l'oferta pública
d'educació infantils de 3 a 6 anys. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

Completar la xarxa d'unitats dels centres i dotar-los del
personal adequat, per a la qual cosa pensa habilitar una línia de
crèdit de 200 milions de pessetes que s'empraran en un pla de xoc
per a les finalitats indicades.

El Govern preveu que per completar la dotació adequada
seran necessaris tres cursos, per la qual cosa espera finalitzar-la
l'any 2001.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CH) 

A la pregunta RGE núm. 117/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a calendari previst per a la plena
escolarització de l'etapa de 3 a 6 anys. (BOPIB núm. 139 de 23 de
gener del 1998).

El Govern fa comptes d'aconseguir la plena escolarització
en l'etapa de 3 a 6 anys en tres anys.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CI) 

A la pregunta RGE núm. 118/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a professors especialistes a educació
primària a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).
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La dotació de professors especialistes, en l'àmbit dels
centres d'educació primària a Menorca, sembla al Govern suficient
i adequada per desenvolupar les tasques que té encomanades. La
dotació indicada, per localitats, amb la indicació de les unitats
d'educació primària i el nombre d'especialistes d'anglès (FI),
educació física (EF) i música (MU) que hi treballen.

Inspector Comas Camps. Alaior.
Unitats EP: 12.
Especialistes: FI: 2; EF: 2; MU: 1C.

Angel Ruíz i Pablo. Es Castell.
Unitats EP: 12.
Especialistes: FI: 2; EF: 2; MU: 1.

Mare de Déu del Toro. Ciutadella.
Unitats EP: 13.
Especialistes: FI: 2; EF: 2; MU: 1C.

Joan Bejeiam. Ciutadella.
Unitats EP: 13.
Especialistes: FI: 2; EF: 2; MU: 1C.

Pere Casasnovas. Ciutadella.
Unitats EP: 12.
Especialistes: FI: 2; EF: 2-1C; MU: 1C.

Pintor Torrent. Ciutadella.
Unitats EP: 6.
Especialistes: FI: 1; EF: 1; MU: C.

Castell Santa Àgueda. Ferreries.
Unitats EP: 7.
Especialistes: FI: 1; EF: 1; MU: 1C.

Fornells. Fornells.
Unitats EP: 2.
Especialistes: FI: 1; EF: C; MU: C.

Virgen del Carmen. Maó.
Unitats EP: 12.
Especialistes: FI: 2; EF: 2; MU: 1C.

Antoni Joan Alemany. Maó.
Unitats EP: 6.
Especialistes: FI: 1; EF: 1; MU: C.

Sa Graduada. Maó.
Unitats EP: 11.
Especialistes: FI: 1; EF: 1-1C; MU: 1C.

Mare de Déu de Gràcia. Maó.
Unitats EP: 12.
Especialistes: FI: 2; EF: 2; MU: 1C.

Tramuntana. Maó.
Unitats EP: 1.
Especialistes: FI: 1; EF: C; MU: C.

Mateu Fontirroig. Maó.
Unitats EP: 6.
Especialistes: FI: 1; EF: 1; MU: C.

Mare de Déu del Toro. Es Mercadal.
Unitats EP: 7.
Especialistes: FI: 1; EF: 1; MU: C.

Francesc d'Albranca. Es Migjorn.
Unitats EP: 5.
Especialistes: FI: 1; EF: 1; MU: 1.

CP Sant Llúis. Sant Lluis.
Unitats EP: 11.
Especialistes: FI: 2; EF: 2; MU: C.

Total especialistes: FI: 24; EF: 24; MU: 9.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CJ) 

A la pregunta RGE núm. 119/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dotació de personal laboral i
d'administració als centres d'educació primària a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Sols els centres d'educació secundària disposen de dotació
de personal d'administració i laboral. No existeix, per ara i en
conseqüència, dotació de personal administratiu i laboral en els
centres de primària. Les úniques excepcions es donen en alguns
grans centres de primària, on una persona hi treballa com a suport
a les tasques administratives, i en el centre de primària dependent
del Ministre de Defensa.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CK) 

A la pregunta RGE núm. 121/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a extensions de l'Escola Oficial
d'Idiomes a centres de secundària. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

El Govern avaluarà el rendiment que donen aquestes
escoles, ubicades en centres de secundària per estudiar la possibilitat
d'ampliar l'experiència a la part forana.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CL) 

A la pregunta RGE núm. 122/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a delegació de l'Escola Oficial
d'Idiomes a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

Nombre de persones sol•licitants d'ingrés a l'Escola
d'Idiomes d'Eivissa i Formentera per al curs 1997-98: 1.317 alumnes
(942 d'anglès i 375 de francès).

Nombre d'alumnes matriculats a l'Escola Oficial d'Idiomes
d'Eivissa i Formentera per al curs 1997-98: 727 alumnes (542
d'anglès i 185 de francès).
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
CM) 

A la pregunta RGE núm. 123/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a delegació de l'Escola Oficial
d'Idiomes a Menorca. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Nombre de persones sol•licitants d'ingrés a l'Escola
Oficial d'Idiomes de Menorca per al curs 1997-98: 239 alumnes
(187 d'anglès i 52 de francès).

Nombre d'alumnes matriculats a l'Escola Oficial
d'Idiomes de Menorca per al curs 1997-98: 209 alumnes (157
d'anglès i 52 de francès).
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CN) 

A la pregunta RGE núm. 131/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mapa escolar definitiu per a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports treballa el
mapa escolar de les Balears. No serà el definitiu, atès que el mapa
escolar mai no és definitiu, perquè és i ha de ser quelcom viu i
sempre canviant en funció de les necessitats d'escolarització, dels
fluxos demogràfics i de la diversificació dels itineraris formatius
que la LOGSE promou.

Pel que fa al primer projecte de mapa escolar, realitzat
l'any 1966, el consideram una eina de treball que s'ha anat
desplegant i modificant, com es pot deduir del que anteriorment
hem manifestat.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
CO) 

A la pregunta RGE núm. 132/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mecanismes de col•laboració amb
el Ministeri d'Educació i Cultura per al 1998. (BOPIB núm. 139 de
23 de gener del 1998).

Els mecanismes de col•laboració amb el Ministeri
d'Educació i Cultura per completar la realització del curs actual
són els que vénen fixats pel Reial Decret 1876/97, de 12 de
desembre, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de
l'Estat a la CAIB en matèria d'educació no universitària.

Per preparar el curs vinent, el Govern establirà els
convenis de cooperació amb el MEC que consideri oportú de
signar en el marc de la Conferència d'Educació.
 

Palma, 6 de juliol del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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