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 INICIATIVES

Elecció de secretari.

DS núm. 11 (6 de maig), pàg. 194-195.

PREGUNTES

RGE núm. 385/04, relativa a ensenyament infantil 0-3 anys.

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 102-104.

RGE núm. 414/04, relativa a suport als alumnes sords de

l’illa de Menorca.

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 104-106.

RGE núm. 415/04, relativa a atenció primerenca a

Menorca.

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 106-107.

RGE núm. 416/04, relativa a jornades de participació del

professorat.

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 122-124.

RGE núm. 417/04, relativa a integració de l'alumnat

immigrant.

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 124-126.

RGE núm. 418/04, relativa a absentisme escolar.

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 126-127.

RGE núm. 419/04, relativa a programes d'intervenció

socioeducativa.

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 127-128.

RGE núm. 420/04, relativa a projectes d'intervenció

educativa.

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 128-130.

RGE núm. 426/04, relativa a homologació del nivell C de

català.

DS núm. 10 (22 d’abril), pàg. 174-176.

RGE núm. 427/04, relativa a consultes als pares d'alumnes

sobre ensenyament del català.

DS núm. 10 (22 d’abril), pàg. 176-179.

RGE núm. 428/04, relativa a consultes als pares d'alumnes

sobre qüestions pedagògiques.

DS núm. 10 (22 d’abril), pàg. 179-182.

RGE núm. 429/04, relativa a llengua de les comunicacions

entre els centres escolars i les famílies.

DS núm. 10 (22 d’abril), pàg. 182-185.

RGE núm. 430/04, relativa a funcions de l’Institut

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 165-166.

RGE núm. 431/04, relativa a manca de pluralitat política al

C o n se ll  d ’A d m in istr a ció  d e  l ’ In s t i t u t  B a le a r

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 166-167.

RGE núm. 432/04, relativa a manca de representants de la

comunitat educativa al Consell d’Administració de

l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i

Culturals.

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 166-167.

RGE núm. 433/04, relativa a finançament de l’Institut

Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 167.

RGE núm. 434/04, relativa a política de personal de

l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i

Culturals.

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 167-168.

RGE núm. 2636/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

I.

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 213-216.

RGE núm. 2637/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

II.

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 207-208.

RGE núm. 2638/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

III.

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 208-210.

RGE núm. 2639/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

IV.

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 210-213.

RGE núm. 2640/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

V.

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 210-213.

RGE núm. 2725/04, relativa a ampliació de centres

educatius a Eivissa.

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 216-218.

RGE núm. 2726/04, relativa a projecte de remodelació del

CP Sa Bodega.

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 218-219.

RGE núm. 5783/04, relativa a criteris del Pla de la

Conselleria d’Educació per a l’elecció de la llengua del

primer ensenyament.

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-288.

RGE núm. 5784/04, relativa a criteris de la Conselleria

d’Educació i Cultura per a l’elecció dels centres que

participen en el Pla per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament.

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-288.

RGE núm. 5785/04, relativa a millores o contraprestacions

que ha ofert la Conselleria d’Educació als centres que

participen en el Pla per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament.

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-288.
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RGE núm. 5786/04, relativa a avaluació del Pla de la

Conselleria d’Educació per a l’elecció de la llengua del

primer ensenyament.

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 288-291.

RGE núm. 5787/04, relativa a previsions de la Conselleria

d’Educació sobre el Pla per a l’elecció de la llengua del

primer ensenyament.

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 288-291.

RGE núm. 5832/04, relativa a obres al Conservatori

d’Eivissa.

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 294-295.

RGE núm. 5833/04, relativa a places del Conservatori

d’Eivissa.

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 295-297.

RGE núm. 5834/04, relativa a obertura del museu del Puig

dels Molins.

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 297-298.

RGE núm. 5835/04, relativa a compliment de resolució

sobre CEPA.

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 298-300.

RGE núm. 5836/04, relativa a oferta formativa de

l’ensenyament d’adults a Sant Antoni de Portmany.

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 300-302.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3122/03, relativa a l'adquisició del Pati de sa

Lluna.

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 66-72.

RGE núm. 3168/03, relativa a dotació de personal

d'administració i serveis als centres d'educació infantil i

primària.

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 72-75.

RGE núm. 4650/03, relativa a la unitat de la llengua

catalana.

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 107-112.

RGE núm. 566/04, relativa a hores lectives en les àrees de

música i plàstica.

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 112-116.

RGE núm. 965/04, relativa a construcció d'un velòdrom

cobert.

DS núm. 10 (22 d’abril), pàg. 185-188.

RGE núm. 1812/04, relativa a la paralització de la posada

en marxa de la Llei de qualitat de l’educació.

DS núm. 11 (6 de maig), pàg. 195-202.

RGE núm. 1886/04, relativa a la paralització de la LOCE.

DS núm. 11 (6 de maig), pàg. 195-202.

RGE núm. 3124/04, relativa a conveni biblioteca.

DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 238-241.

RGE núm. 3201/04, relativa a dret dels colAlectius

immigrants a les beques.

DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 241-246.

RGE núm. 5358/04, relativa a la Junta Avaluadora de

Català.

DS núm. 15 (30 de setembre), pàg. 250-255.

RGE núm. 5376/04, relativa a acord de la Comissió

Permanent del Consell General del Poder Judicial.

DS núm. 15 (30 de setembre), pàg. 255-260.

RGE núm. 5513/04, relativa a ordre pel qual es preveu la

simultaneïtat en llengua catalana i castellana en una

mateixa aula.

DS núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 266-273.

RGE núm. 5590/04, relativa a oficialitat de les llengües a

Europa.

DS núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 273-277.

RGE núm. 6451/04, relativa a l’IES Josep Maria

Quadrado.

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 302-306.

SOLALICITUD DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 960/04, que solAlicita la compareixença del

director general de l'Oficina de Defensa dels Drets del

Menor per tal d'informar sobre les actuacions dutes a

terme i les gestions realitzades al colAlegi públic M aria

Antònia Salvà de Son Sardina.

DS núm 8 (18 de març), pàg. 142-146.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 290/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre les properes mesures del Govern en

l’ensenyament de la llengua.

DS núm. 6 (19 de febrer), pàg. 78-98.

RGE núm. 758/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre les actuacions que ha realitzat i les que

pensa dur a terme la Conselleria d'Educació i Cultura

davant l'expedient informatiu incoat contra el colAlegi

públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina.

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 130-142.

RGE núm. 1104/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, per tal de presentar el nou Institut Balear

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals

(IBISEC).

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 150-165.

RGE núm. 2987/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, per tal d’informar sobre els darrers esdeveniments

referents a l’Institut Ramon Llull.

DS núm. 13 (10 de juny), pàg. 222-235.
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INTERVINENTS

DIPUTATS

ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRICIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 2725/04, relativa a ampliació de centres

educatius a Eivissa, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 216 i 217-

218.

RGE núm. 2726/04, relativa a projecte de remodelació del

CP Sa Bodega, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 218 i 219.

ALBERDI I CASTELL, ROSA M ARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Preguntes

RGE núm. 5783/04, relativa a criteris del Pla de la

Conselleria d’Educació per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament, DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-283 i 285-

287.

RGE núm. 5784/04, relativa a criteris de la Conselleria

d’Educació i Cultura per a l’elecció dels centres que participen

en el Pla per a l’elecció de la llengua del primer ensenyament,

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-283 i 285-287.

RGE núm. 5785/04, relativa a millores o contraprestacions

que ha ofert la Conselleria d’Educació als centres que

participen en el Pla per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament, DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-283 i 285-

287.

RGE núm. 5786/04, relativa a avaluació del Pla de la

Conselleria d’Educació per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament, DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 288-289 i 290.

RGE núm. 5787/04, relativa a previsions de la Conselleria

d’Educació sobre el Pla per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament, DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 288-289 i 290.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5513/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ordre pel qual es preveu la simultaneïtat

en llengua catalana i castellana en una mateixa aula, DS núm.

16 (14 d’octubre), pàg. 269-270.

BOSCH I MESQUIDA, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3122/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a l'adquisició del Pati de sa Lluna,

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 67-68 i 71.

RGE núm. 4650/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,  relativa a la unitat de la llengua catalana, DS

núm. 7 (4 de març), pàg. 109-110.

RGE núm. 3124/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni biblioteca, DS núm. 14 (16 de setembre),

pàg. 238-239 i 240-241.

RGE núm. 3201/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a dret dels colAlectius immigrants a

les beques, DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 243-244 i 246.

RGE núm. 5358/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la Junta Avaluadora de Català, DS núm.

15 (30 de setembre), pàg. 253-254.

RGE núm. 5590/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a oficialitat de les llengües a Europa, DS

núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 275 i 276-277.

RGE núm. 6451/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a l’IES Josep Maria Quadrado, DS núm.

18 (25 de novembre), pàg. 304.

Compareixences

RGE núm. 2987/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre els darrers esdeveniments referents a l’Institut

Ramon Llull, DS núm. 13 (10 de juny), pàg. 227-228 i 234.

CALVO I SASTRE, AINA MARIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3168/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a dotació de personal d'administració i

serveis als centres d'educació infantil i primària, DS núm. 5 (5

de febrer), pàg. 74.

RGE núm. 566/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,  relativa a hores lectives en les àrees de música i

plàstica, DS núm. 7 (4 de març), pàg. 114.

SolAlicitud de compareixences

RGE núm. 960/04, que solAlicita la compareixença del

director general de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor,

sobre les actuacions dutes a terme i les gestions realitzades al

colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina, DS núm.

8 (18 de març), pàg. 144.

RGE núm. 1104/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, per presentar el nou Institut Balear d’Infraestructures

i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 161-

162 i 164.

Compareixences

RGE núm. 290/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre les properes mesures del Govern en

l’ensenyament de la llengua, DS núm. 6 (19 de febrer), pàg. 92-

94 i 96.

RGE núm. 758/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, sobre les actuacions que ha realitzat i les que pensa dur

a terme la Conselleria d'Educació i Cultura davant l'expedient

incoat contra el colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son

Sardina, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 133-134 i 135.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5376/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a acord de la Comissió Permanent del

Consell General del Poder Judicial, DS núm. 15 (30 de

setembre), pàg. 256-257.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari

Socialista)
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Proposicions no de llei

RGE núm. 965/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a construcció d'un velòdrom cobert, DS

núm. 10 (22 d'abril), pàg. 187-188.

FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, CARME (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4650/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,  relativa a la unitat de la llengua catalana, DS

núm. 7 (4 de març), pàg. 110-111.

RGE núm. 965/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a construcció d'un velòdrom cobert, DS

núm. 10 (22 d'abril), pàg. 186.

RGE núm. 3201/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a dret dels colAlectius immigrants a

les beques, DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 244-245 i 246.

RGE núm. 5376/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a acord de la Comissió Permanent del

Consell General del Poder Judicial, DS núm. 15 (30 de

setembre), pàg. 257, 258-259 i 260.

Compareixences

RGE núm. 758/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, sobre les actuacions que ha realitzat i les que pensa dur

a terme la Conselleria d'Educació i Cultura davant l'expedient

incoat contra el colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son

Sardina, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 141-142.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5513/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ordre pel qual es preveu la simultaneïtat

en llengua catalana i castellana en una mateixa aula, DS núm.

16 (14 d’octubre), pàg. 270-272.

GO RNÉS I HACH ERO , JOSEP SIM Ó  (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3122/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a l'adquisició del Pati de sa Lluna,

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 68-69 i 71-72.

RGE núm. 1812/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a la paralització de la posada en marxa de

la Llei de qualitat de l’educació, i RGE núm. 1886/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la

paralització de la LOCE, DS núm. 11 (6 de maig), pàg. 198-

199.

RGE núm. 3124/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni biblioteca, DS núm. 14 (16 de setembre),

pàg. 240-241.

RGE núm. 5358/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la Junta Avaluadora de Català, DS núm.

15 (30 de setembre), pàg. 251, 252 i 254-255.

RGE núm. 5590/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a oficialitat de les llengües a Europa, DS

núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 275-276.

SolAlicitud de compareixences

RGE núm. 960/04, que solAlicita la compareixença del

director general de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor,

sobre les actuacions dutes a terme i les gestions realitzades al

colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina, DS núm.

8 (18 de març), pàg. 144-146.

Compareixences

RGE núm. 290/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre les properes mesures del Govern en

l’ensenyament de la llengua, DS núm. 6 (19 de febrer), pàg. 97-

98.

RGE núm. 2987/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre els darrers esdeveniments referents a l’Institut

Ramon Llull, DS núm. 13 (10 de juny), pàg. 228-229 i 234.

LÓPEZ I OLEO, MARIA ANNA (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3168/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a dotació de personal d'administració i

serveis als centres d'educació infantil i primària, DS núm. 5 (5

de febrer), pàg. 74 i 75.

RGE núm. 566/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,  relativa a hores lectives en les àrees de música i

plàstica, DS núm. 7 (4 de març), pàg. 114-115.

RGE núm. 6451/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a l’IES Josep Maria Quadrado, DS núm.

18 (25 de novembre), pàg. 305.

M ASCARÓ I M ELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 965/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a construcció d'un velòdrom cobert, DS

núm. 10 (22 d'abril), pàg. 185 i 188.

SolAlicitud de compareixences

RGE núm. 960/04, que solAlicita la compareixença del

director general de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor,

sobre les actuacions dutes a terme i les gestions realitzades al

colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina, DS núm.

8 (18 de març), pàg. 142-143 i 146.

Compareixences

RGE núm. 758/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, sobre les actuacions que ha realitzat i les que pensa dur

a terme la Conselleria d'Educació i Cultura davant l'expedient

incoat contra el colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son

Sardina, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 139-140 i 141.
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MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari

Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3122/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a l'adquisició del Pati de sa Lluna,

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 67 i 70.

RGE núm. 3168/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a dotació de personal d'administració i

serveis als centres d'educació infantil i primària, DS núm. 5 (5

de febrer), pàg. 73 i 75.

RGE núm. 965/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a construcció d'un velòdrom cobert, DS

núm. 10 (22 d'abril), pàg. 186.

RGE núm. 1812/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a la paralització de la posada en marxa de

la Llei de qualitat de l’educació, i RGE núm. 1886/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la

paralització de la LOCE, DS núm. 11 (6 de maig), pàg. 198.

RGE núm. 3124/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni biblioteca, DS núm. 14 (16 de setembre),

pàg. 239.

RGE núm. 3201/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a dret dels colAlectius immigrants a

les beques, DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 242.

RGE núm. 5358/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la Junta Avaluadora de Català, DS núm.

15 (30 de setembre), pàg. 252.

RGE núm. 5376/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a acord de la Comissió Permanent del

Consell General del Poder Judicial, DS núm. 15 (30 de

setembre), pàg. 256 i 257.

RGE núm. 5513/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ordre pel qual es preveu la simultaneïtat

en llengua catalana i castellana en una mateixa aula, DS núm.

16 (14 d’octubre), pàg. 268.

RGE núm. 5590/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a oficialitat de les llengües a Europa, DS

núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 274.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes

RGE núm. 5832/04, relativa a obres al Conservatori

d’Eivissa, DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 294 i 295.

RGE núm. 5833/04, relativa a places del Conservatori

d’Eivissa, DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 295 i 296.

RGE núm. 5834/04, relativa a obertura del museu del Puig

dels Molins, DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 297 i 298.

RGE núm. 5835/04, relativa a compliment de resolució

sobre CEPA, DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 298-299 i

300.

RGE núm. 5836/04, relativa a oferta formativa de

l’ensenyament d’adults a Sant Antoni de Portmany, DS núm. 18

(25 de novembre), pàg. 301.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6451/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a l’IES Josep Maria Quadrado, DS núm.

18 (25 de novembre), pàg. 304.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Preguntes

RGE núm. 395/04, relativa a ensenyament infantil 0-3 anys,

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 102 i 104.

RGE núm. 414/04, relativa a suport als alumnes sords de

l’illa de Menorca, DS núm. 7 (4 de març), pàg. 104-105.

RGE núm. 415/04, relativa a atenció primerenca a Menorca,

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 106 i 107.

RGE núm. 416/04, relativa a jornades de participació del

professorat, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 122 i 123-124.

RGE núm. 417/04, relativa a integració de l'alumnat

immigrant, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 124 i 125.

RGE núm. 418/04, relativa a absentisme escolar, DS núm.

8 (18 de març), pàg. 126.

RGE núm. 419/04, relativa a programes d'intervenció

socioeducativa, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 127 i 128.

RGE núm. 420/04, relativa a projectes d'intervenció

educativa, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 128-129.

RGE núm. 2637/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

II, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 207 i 208.

RGE núm. 2638/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

III, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 208 i 209.

RGE núm. 2639/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

IV, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 210-211 i 212-213.

RGE núm. 2640/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

V, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 210-211 i 212-213.

RGE núm. 2636/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

I, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 213-214 i 215.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3122/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a l'adquisició del Pati de sa Lluna,

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 67 i 70.

RGE núm. 3168/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a dotació de personal d'administració i

serveis als centres d'educació infantil i primària, DS núm. 5 (5

de febrer), pàg. 72-73 i 75.

RGE núm. 4650/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,  relativa a la unitat de la llengua catalana, DS

núm. 7 (4 de març), pàg. 107-108 i 111.

RGE núm. 566/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,  relativa a hores lectives en les àrees de música i

plàstica, DS núm. 7 (4 de març), pàg. 112-113 i 115-116.

RGE núm. 1812/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a la paralització de la posada en marxa de

la Llei de qualitat de l’educació, i RGE núm. 1886/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la

paralització de la LOCE, DS núm. 11 (6 de maig), pàg. 197-

198 i 200-201.

RGE núm. 3124/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni biblioteca, DS núm. 14 (16 de setembre),

pàg. 239 i 240.

RGE núm. 3201/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a dret dels colAlectius immigrants a

les beques, DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 243.
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RGE núm. 5358/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la Junta Avaluadora de Català, DS núm.

15 (30 de setembre), pàg. 250-251 i 255.

RGE núm. 5376/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a acord de la Comissió Permanent del

Consell General del Poder Judicial, DS núm. 15 (30 de

setembre), pàg. 256, 259 i 260.

RGE núm. 5513/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ordre pel qual es preveu la simultaneïtat

en llengua catalana i castellana en una mateixa aula, DS núm.

16 (14 d’octubre), pàg. 266-268 i 272-273.

RGE núm. 5590/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a oficialitat de les llengües a Europa, DS

núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 273-274, 276 i 277.

RGE núm. 6451/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a l’IES Josep Maria Quadrado, DS núm.

18 (25 de novembre), pàg. 302-303 i 305-306.

Compareixences

RGE núm. 290/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre les properes mesures del Govern en

l’ensenyament de la llengua, DS núm. 6 (19 de febrer), pàg. 87-

89 i 91.

RGE núm. 1104/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, per presentar el nou Institut Balear d’Infraestructures

i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 157-

159 i 160-161.

ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes

RGE núm. 430/04, relativa a funcions de l’Institut

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1

d’abril), pàg. 165 i 166.

RGE núm. 431/04, relativa a manca de pluralitat política al

Consell d’Administració de l’Institut d’Infraestructures i

Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 166.

RGE núm. 432/04, relativa a manca de representants de la

comunitat educativa al Consell d’Administració de l’Institut

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1

d’abril), pàg. 166.

RGE núm. 433/04, relativa a finançament de l’Institut

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1

d’abril), pàg. 167.

RGE núm. 434/04, relativa a política de personal de

l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, DS

núm. 9 (1 d’abril), pàg. 167-168.

RGE núm. 426/04, relativa a homologació del nivell C de

català, DS núm. 10 (22 d’abril), pàg. 174 i 175-176.

RGE núm. 427/04, relativa a consultes als pares d'alumnes

sobre ensenyament del català, DS núm. 10 (22 d’abril), pàg.

176-177 i 178.

RGE núm. 428/04, relativa a consultes als pares d'alumnes

sobre qüestions pedagògiques, DS núm. 10 (22 d’abril), pàg.

179 i 181-182.

RGE núm. 429/04, relativa a llengua de les comunicacions

entre els centres escolars i les famílies, DS núm. 10 (22

d’abril), pàg. 182 i 183-184.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3122/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a l'adquisició del Pati de sa Lluna,

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 66 i 69-70.

RGE núm. 3168/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a dotació de personal d'administració i

serveis als centres d'educació infantil i primària, DS núm. 5 (5

de febrer), pàg. 73-74.

RGE núm. 4650/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,  relativa a la unitat de la llengua catalana, DS

núm. 7 (4 de març), pàg. 108-109.

RGE núm. 566/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,  relativa a hores lectives en les àrees de música i

plàstica, DS núm. 7 (4 de març), pàg. 113-114.

RGE núm. 965/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a construcció d'un velòdrom cobert, DS

núm. 10 (22 d'abril), pàg. 186-187.

RGE núm. 1812/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a la paralització de la posada en marxa de

la Llei de qualitat de l’educació, i RGE núm. 1886/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la

paralització de la LOCE, DS núm. 11 (6 de maig), pàg. 195-

196 i 199-200.

RGE núm. 3124/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni biblioteca, DS núm. 14 (16 de setembre),

pàg. 239.

RGE núm. 3201/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a dret dels colAlectius immigrants a

les beques, DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 241-242, 245 i

246.

RGE núm. 5358/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la Junta Avaluadora de Català, DS núm.

15 (30 de setembre), pàg. 252-253.

RGE núm. 5376/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a acord de la Comissió Permanent del

Consell General del Poder Judicial, DS núm. 15 (30 de

setembre), pàg. 257.

RGE núm. 5513/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ordre pel qual es preveu la simultaneïtat

en llengua catalana i castellana en una mateixa aula, DS núm.

16 (14 d’octubre), pàg. 268-269.

RGE núm. 5590/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a oficialitat de les llengües a Europa, DS

núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 274-275.

SolAlicitud de compareixences

RGE núm. 960/04, que solAlicita la compareixença del

director general de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor,

sobre les actuacions dutes a terme i les gestions realitzades al

colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son Sardina, DS núm.

8 (18 de març), pàg. 143-144.

Compareixences

RGE núm. 290/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre les properes mesures del Govern en

l’ensenyament de la llengua, DS núm. 6 (19 de febrer), pàg. 81-

82 i 84-86.
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RGE núm. 758/04, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, sobre les actuacions que ha realitzat i les que pensa dur

a terme la Conselleria d'Educació i Cultura davant l'expedient

incoat contra el colAlegi públic Maria Antònia Salvà de Son

Sardina, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 136-137 i 138-139.

RGE núm. 1104/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, per presentar el nou Institut Balear d’Infraestructures

i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1 d’abril), pàg.

153–154 i 156.

RGE núm. 2987/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre els darrers esdeveniments referents a l’Institut

Ramon Llull, DS núm. 13 (10 de juny), pàg. 225-226 i 232-

233.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Compareixences

RGE núm. 2987/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, sobre els darrers esdeveniments referents a l’Institut

Ramon Llull, DS núm. 13 (10 de juny), pàg. 226-227 i 233.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 1104/04, de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i

Cultura, per presentar el nou Institut Balear d’Infraestructures

i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 164-

165.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, FRANCESC

JESÚS FIOL I AMENGUAL

Preguntes

RGE núm. 395/04, relativa a ensenyament infantil 0-3 anys,

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 102-103 i 104.

RGE núm. 414/04, relativa a suport als alumnes sords de

l’illa de Menorca, DS núm. 7 (4 de març), pàg. 105 i 106. 

RGE núm. 415/04, relativa a atenció primerenca a Menorca,

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 106-107.

RGE núm. 416/04, relativa a jornades de participació del

professorat, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 122-123 i 124.

RGE núm. 417/04, relativa a integració de l'alumnat

immigrant, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 125 i 126.

RGE núm. 418/04, relativa a absentisme escolar, DS núm.

8 (18 de març), pàg. 126-127.

RGE núm. 419/04, relativa a programes d'intervenció

socioeducativa, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 127-128.

RGE núm. 420/04, relativa a projectes d'intervenció

educativa, DS núm. 8 (18 de març), pàg. 129.

RGE núm. 430/04, relativa a funcions de l’Institut

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1

d’abril), pàg. 166.

RGE núm. 431/04, relativa a manca de pluralitat política al

Consell d’Administració de l’Institut d’Infraestructures i

Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 167.

RGE núm. 432/04, relativa a manca de representants de la

comunitat educativa al Consell d’Administració de l’Institut

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1

d’abril), pàg. 167.

RGE núm. 433/04, relativa a finançament de l’Institut

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1

d’abril), pàg. 167.

RGE núm. 434/04, relativa a política de personal de

l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, DS

núm. 9 (1 d’abril), pàg. 168.

RGE núm. 426/04, relativa a homologació del nivell C de

català, DS núm. 10 (22 d’abril), pàg. 174-175 i 176.

RGE núm. 427/04, relativa a consultes als pares d'alumnes

sobre ensenyament del català, DS núm. 10 (22 d’abril), pàg.

177-179 i 179.

RGE núm. 428/04, relativa a consultes als pares d'alumnes

sobre qüestions pedagògiques, DS núm. 10 (22 d’abril), pàg.

180 i 181-182.

RGE núm. 429/04, relativa a llengua de les comunicacions

entre els centres escolars i les famílies, DS núm. 10 (22

d’abril), pàg. 182-183 i 184-185.

RGE núm. 2637/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

II, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 207 i 208.

RGE núm. 2638/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

III, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 209 i 210.

RGE núm. 2639/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

IV, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 211-212 i 213.

RGE núm. 2640/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

V, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 211-212 i 213.

RGE núm. 2636/04, relativa a decret d'admissió d'alumnes

I, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 214-215 i 216.

RGE núm. 2725/04, relativa a ampliació de centres

educatius a Eivissa, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 216-217 i

218.

RGE núm. 2726/04, relativa a projecte de remodelació del

CP Sa Bodega, DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 218 i 219.

RGE núm. 5783/04, relativa a criteris del Pla de la

Conselleria d’Educació per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament, DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 283-285 i 287-

288.

RGE núm. 5784/04, relativa a criteris de la Conselleria

d’Educació i Cultura per a l’elecció dels centres que participen

en el Pla per a l’elecció de la llengua del primer ensenyament,

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 283-285 i 287-288.

RGE núm. 5785/04, relativa a millores o contraprestacions

que ha ofert la Conselleria d’Educació als centres que

participen en el Pla per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament, DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 283-285 i 287-

288.

RGE núm. 5786/04, relativa a avaluació del Pla de la

Conselleria d’Educació per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament, DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 289-290 i 291.

RGE núm. 5787/04, relativa a previsions de la Conselleria

d’Educació sobre el Pla per a l’elecció de la llengua del primer

ensenyament, DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 289-290 i 291.

RGE núm. 5832/04, relativa a obres al Conservatori

d’Eivissa, DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 294 i 295.

RGE núm. 5833/04, relativa a places del Conservatori

d’Eivissa, DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 295- 296 i 297.

RGE núm. 5834/04, relativa a obertura del museu del Puig

dels Molins, DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 297-298.

RGE núm. 5835/04, relativa a compliment de resolució

sobre CEPA, DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 299 i 300.
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RGE núm. 5836/04, relativa a oferta formativa de

l’ensenyament d’adults a Sant Antoni de Portmany, DS núm. 18

(25 de novembre), pàg. 301 i 302.

Compareixences

RGE núm. 290/04, sobre les properes mesures del Govern

en l’ensenyament de la llengua, DS núm. 6 (19 de febrer), pàg.

78-81, 83-84, 86-87, 89-91, 91-92, 94-96, 96-97 i 98.

RGE núm. 758/04, sobre les actuacions que ha realitzat i les

que pensa dur a terme la Conselleria d'Educació i Cultura

davant l'expedient incoat contra el colAlegi públic Maria

Antònia Salvà de Son Sardina, DS núm. 8 (18 de març), pàg.

130-133, 134-135, 137-138, 139, 140-141, i 142.

RGE núm. 1104/04, per presentar el nou Institut Balear

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, DS núm. 9 (1

d’abril), pàg. 150-153, 154-155, 157, 159-160, 161, 162-164

i 165.

RGE núm. 2987/04, sobre els darrers esdeveniments

referents a l’Institut Ramon Llull. DS núm. 13 (10 de juny),

pàg. 222-225, 230-232 i 234-235.

TEMÀTIC

- A -

Absentisme escolar

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 126-127.

Alumnat

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 124-126.

Alumnes

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 206-216.

Sords

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 104-106.

Atenció primerenca

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 106-107.

Aula

DS núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 266-273.

- B -

Beques

DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 241-246.

Biblioteques

DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 238-241.

- C -

Català

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 174-176.

Centres

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 72-75.

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 182-185.

educatius

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 216-218.

CEPA

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 298-300.

ColAlectius immigrants

DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 241-246.

Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial

DS núm. 15 (30 de setembre), pàg. 255-260.

Comunicacions

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 182-185.

Comunitat educativa

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 166.

Consell General del Poder Judicial

DS núm. 15 (30 de setembre), pàg. 255-260.

Conservatori d’Eivissa

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 294-297.

Consultes

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 176-182.

Convenis

DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 238-241.

Biblioteca

DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 238-241.

CP 

Maria Antònia Salvà

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 130-146.

Sa Bodega

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 218.

- D -

Decret d'admissió d'alumnes

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 206-216.

- E -

Educació infantil

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 72-75.

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 102-104.

Eivissa

DS núm. 12 (3 de juny), pàg. 216-218.
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Elecció de llengua

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-291.

Ensenyament 

d’adults

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 300-302.

del català

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 176-179.

de la llengua

DS núm. 6 (19 de febrer), pàg. 78-98.

Europa

DS núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 273-277.

- F -

Famílies

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 182-185.

Finançament

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 166.

- I - 

IES Josep Maria Quadrado

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 302-306.

Immigrants

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 124-126.

DS núm. 14 (16 de setembre), pàg. 241-246.

Institut 

Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i

Culturals (IBISEC)

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 150-168.

Ramon Llull

DS núm. 13 (10 de juny), pàg. 222-235.

Intervenció 

educativa 

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 128-130

socioeducativa 

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 127-128.

- J -

Jornades

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 122-124.

Josep Maria Quadrado (vegeu IES Josep Maria Quadrado)

Junta Avaluadora de Català

DS núm. 15 (30 de setembre), pàg. 250-255.

- L -

Llei de qualitat de l’educació (LOCE)

DS núm. 11 (6 de maig), pàg. 195-202.

Llengua 

castellana 

DS núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 266-273.

catalana

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 107-112.

DS núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 266-273.

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-291.

- M -

Menorca

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 104-107.

Museu Puig dels Molins

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 297-298.

Música

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 112-116.

- N -

Nivell C

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 174-176.

- O -

Oficialitat de llengües a Europa

DS núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 273-277.

Oficina de Defensa dels Drets del Menor

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 130-146.

- P -

Pares d'alumnes

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 176-182.

Pati de sa Lluna

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 66-72.

Pla d’elecció de la llengua del primer ensenyament

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-291.

Plàstica

DS núm. 7 (4 de març), pàg. 112-116.

Pluralitat política

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 166.

Política de personal

DS núm. 9 (1 d’abril), pàg. 166.

Primària

DS núm. 5 (5 de febrer), pàg. 72-75.

Primer ensenyament

DS núm. 17 (28 d’octubre), pàg. 282-291.



Professorat

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 122-124.

Puig dels Molins (vegeu Museu Puig dels Molins)

- Q -

Qüestions pedagògiques

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 176-179.

- S -

Sant Antoni de Portmany

DS núm. 18 (25 de novembre), pàg. 300-302.

Simultaneïtat de llengua catalana i castellana

DS núm. 16 (14 d’octubre), pàg. 266-273.

Son Sardina

DS núm. 8 (18 de març), pàg. 130-146.

- V -

Velòdrom

DS núm. 10 (22 d'abril), pàg. 185-188.
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