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CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Índex any 2006

INICIATIVES
ELABORACIÓ DE DICTÀMENS
Del Projecte de llei RGE núm. 5160/05, d’educació i
formació permanent de persones adultes de les Illes
Balears.
DS núm. 33 (2 de març), pàg. 482-496.
Del Projecte de llei RGE núm. 3322/06, d’arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears.
DS núm. 43 (7 de setembre), pàg. 634-650.
Del Projecte de llei RGE núm. 2992/06, de l'esport de les
Illes Balears.
DS núm. 44 (21 de setembre), pàg. 654-666.
Del Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema
bibliotecari de les Illes Balears.
DS núm. 45 (2 de novembre), pàg. 670-679.

RGE núm. 1052/06, relativa a oferta educativa (II).
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 572-575.
RGE núm. 1053/06, relativa a resultats acadèmics (II).
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 575-578.
RGE núm. 1054/06, relativa a resultats acadèmics (I).
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 578-581.
RGE núm. 1055/06, relativa a preu de terrenys per a la
construcció d’un centre educatiu.
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 581-583.
RGE núm. 1056/06, relativa a associacionisme juvenil.
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 583-586.
RGE núm. 1057/06, relativa a reformes a l’institut Algarb.
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 602-604.
RGE núm. 1058/06, relativa a contractació de personal
especialitzat.
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 604-608.

PREGUNTES

RGE núm. 1061/06, relativa a disculpes a la comunitat
educativa.
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 608-611.

RGE núm. 140/06, relativa a canvis en els barems del
concurs de selecció del professorat.
DS núm. 35 (16 de març), pàg. 518-520.

RGE núm. 1562/06, relativa a expedients a l’institut
Algarb.
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 611-612.

RGE núm. 141/06, relativa a valoració de les conseqüències
del conflicte.
DS núm. 35 (16 de març), pàg. 521-524.

RGE núm. 1563/06, relativa a actuacions al colAlegi públic
Sant Jordi.
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 612-614.

RGE núm. 142/06, relativa a mesures enfront del conflicte
del Conservatori Superior de Música.
DS núm. 35 (16 de març), pàg. 524-527.

RGE núm. 1564/06, relativa a actuacions al colAlegi públic
Sant Rafel.
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 614-616.

RGE núm. 143/06, relativa a canvis en el sistema de
contractació del professorat.
DS núm. 35 (16 de març), pàg. 527-529.

RGE núm. 1565/06, relativa a retards en els pagaments al
professorat de centres públics.
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 616-619.

RGE núm. 538/06, relativa a nova escola pública a Alaior
(Menorca).
DS núm. 36 (23 de març), pàg. 534-536.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 539/06, relativa a nova escoleta a es Migjorn
Gran (Menorca).
DS núm. 36 (23 de març), pàg. 536-537.
RGE núm. 1049/06, relativa a concertació de places de
batxiller.
DS núm. 36 (23 de març), pàg. 537-539.
RGE núm. 1050/06, relativa a adequada utilització dels fons
públics.
DS núm. 36 (23 de març), pàg. 539-543.
RGE núm. 1051/06, relativa a oferta educativa (I).
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 570-572.

RGE núm. 4643/05, relativa al Llibre Blanc de les
indústries culturals a les Illes Balears.
DS núm. 34 (9 de març), pàg. 505-509.
RGE núm. 5392/05, relativa a música tradicional.
DS núm. 34 (9 de març), pàg. 509-514.
RGE núm. 8611/05, relativa a construcció de la segona fase
del Conservatori de Música de les Illes Balears.
DS núm. 34 (9 de març), pàg. 502-505.
RGE núm. 5819/05, relativa a observatori per a la
convivència escolar.
DS núm. 37 (30 de març), pàg. 546-550.
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RGE núm. 7531/05, relativa a any de la llengua catalana.
DS núm. 37 (30 de març), pàg. 550-554.
RGE núm. 1032/06, relativa a favor de l’ensenyament
públic.
DS núm. 38 (6 d’abril), pàg. 558-563.
RGE núm. 1598/06, relativa a establiment de la durada
màxima de les rutes de transport escolar.
DS núm. 38 (6 d’abril), pàg. 563-567.
RGE núm. 2274/06, relativa a colAlaboració entre les
universitats de l’Euroregió.
DS núm. 40 (11 de maig), pàg. 590-593.
RGE núm. 2885/06, relativa a elaboració d’un pla contra la
discriminació per raó de sexe o orientació sexual.
DS núm. 40 (11 de maig), pàg. 593-597.
RGE núm. 3429/06, relativa a drets de les Illes Balears a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
DS núm. 42 (1 de juny), pàg. 622-628.
RGE núm. 8487/06, relativa a subvenció al transport
escolar.
DS núm. 46 (23 de novembre), pàg. 687-693.
RGE núm. 8553/06, relativa a mesures per a una millor
integració i distribució de l’alumnat estranger als centres
educatius.
DS núm. 46 (23 de novembre), pàg. 682-687.

INTERVINENTS
DIPUTATS
ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRICIA (grup Parlamentari
Socialista)
Preguntes
RGE núm. 1055/06, relativa a preu de terrenys per a la
construcció d’un centre educatiu, DS núm. 39 (4 de maig), pàg.
581-582 i 583.
RGE núm. 1056/06, relativa a associacionisme juvenil, DS
núm. 39 (4 de maig), pàg. 583-584 i 585.
RGE núm. 1057/06, relativa a reformes a l’institut Algarb,
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 602 i 603-604.
RGE núm. 1058/06, relativa a contractació de personal
especialitzat, DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 604-605 i 607.
Proposicions no de llei
RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establiment de la durada màxima de les rutes de
transport escolar, DS núm. 38 (6 d’abril), pàg. 563-564 i 566567.
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RGE núm. 8487/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció al transport escolar, DS núm. 46 (23 de novembre),
pàg. 690-692.
ALBERDI I CASTELL,
Parlamentari Socialista)

ROSA

MARIA

(Grup

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5160/05, d’educació i
formació permanent de persones adultes de les Illes Balears,
DS núm. 33 (2 de març), pàg. 483, 486,490, 491, 492, 493 i
494.
Del Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema
bibliotecari de les Illes Balears, DS núm. 45 (2 de novembre),
pàg. 672-675 i 677.
Preguntes
RGE núm. 140/06, relativa a canvis en els barems del
concurs de selecció del professorat, DS núm. 35 (16 de març),
pàg. 518-519 i 520.
RGE núm. 141/06, relativa a valoració de les conseqüències
del conflicte, DS núm. 35 (16 de març), pàg. 521 i 523.
RGE núm. 1049/06, relativa a concertació de places de
batxiller, DS núm. 36 (23 de març), pàg. 537-538 i 539.
RGE núm. 1050/06, relativa a adequada utilització dels fons
públics, DS núm. 36 (23 de març), pàg. 539-540 i 542.
RGE núm. 1053/06, relativa a resultats acadèmics (II), DS
núm. 39 (4 de maig), pàg. 575-576 i 577-578.
Proposicions no de llei
RGE núm. 8611/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció de la segona fase del Conservatori de Música de
les Illes Balears, DS núm. 34 (9 de març), pàg. 503-504.
RGE núm. 5392/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a música tradicional, DS núm. 34 (9 de
març), pàg. 511.
RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a favor de l’ensenyament públic, DS núm.
38 (6 d’abril), pàg. 560-561.
Qüestions d’ordre
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 8611/05,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de la
segona fase del Conservatori de Música de les Illes Balears, DS
núm. 34 (9 de març), pàg. 514.
BOSCH I MESQUIDA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)
Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3322/06, d’arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears, DS núm. 43 (7 de
setembre), pàg. 635, 636, 638, 640-641, 642, 647, 648.
Preguntes
RGE núm. 142/06, relativa a mesures enfront del conflicte
del Conservatori Superior de Música, DS núm. 35 (16 de
març), pàg. 524 i 526.
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RGE núm. 538/06, relativa a nova escola pública a Alaior
(Menorca), DS núm. 36 (23 de març), pàg. 534 i 535.
RGE núm. 539/06, relativa a nova escoleta a es Migjorn
Gran (Menorca), DS núm. 36 (23 de març), pàg. 536 i 537.
RGE núm. 1051/06, relativa a oferta educativa (I), DS núm.
39 (4 de maig), pàg. 570 i 571.
RGE núm. 1052/06, relativa a oferta educativa (II), DS
núm. 39 (4 de maig), pàg. 572 i 573-574.
Proposicions no de llei
RGE núm. 4643/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llibre Blanc de les indústries culturals a les Illes
Balears, DS núm. 34 (9 de març), pàg. 505-506 i 508-509.
RGE núm. 7531/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a any de la llengua catalana, DS núm. 37
(30 de març), pàg. 552.
RGE núm. 3429/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a drets de les Illes Balears a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, DS
núm. 42 (1 de juny), pàg. 623-624 i 627.
DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)
Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2992/06, de l'esport de les
Illes Balears, DS núm. 44 (21 de setembre), pàg. 657-662.
FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, CARME (Grup
Parlamentari Popular)
Proposicions no de llei
RGE núm. 8611/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció de la segona fase del Conservatori de Música de
les Illes Balears, DS núm. 34 (9 de març), pàg. 502-503, 504 i
505.
RGE núm. 2885/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a elaboració d’un pla contra la
discriminació per raó de sexe o orientació sexual, DS núm. 40
(11 de maig), pàg. 595-596.
RGE núm. 8553/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a mesures per a una millor integració i
distribució de l’alumnat estranger als centres educatius.
DS núm. 46 (23 de novembre), pàg. 684-685.
Qüestions d’ordre
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 8611/05,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de la
segona fase del Conservatori de Música de les Illes Balears, DS
núm. 34 (9 de març), pàg. 514.
GORNÉS I HACHERO,
Parlamentari Popular)

JOSEP

SIMÓ

Del Projecte de llei RGE núm. 3322/06, d’arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears, DS núm. 43 (7 de
setembre), pàg. 635-636, 638, 641-642, 647 i 649.
Proposicions no de llei
RGE núm. 4643/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llibre Blanc de les indústries culturals a les Illes
Balears, DS núm. 34 (9 de març), pàg. 507-508.
RGE núm. 5392/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a música tradicional, DS núm. 34 (9 de
març), pàg. 511-512.
RGE núm. 7531/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a any de la llengua catalana, DS núm. 37
(30 de març), pàg. 552-553.
RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a favor de l’ensenyament públic, DS núm.
38 (6 d’abril), pàg. 561-562 i 563.
RGE núm. 2274/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a colAlaboració entre les universitats de l’Euroregió, DS
núm. 40 (11 de maig), pàg. 592.
RGE núm. 3429/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a drets de les Illes Balears a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, DS
núm. 42 (1 de juny), pàg. 622-623 i 626-627.
LÓPEZ I OLEO, MARIA ANNA (Grup Parlamentari
Popular)
Proposicions no de llei
RGE núm. 5819/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a observatori per a la convivència escolar,
DS núm. 37 (30 de març), pàg. 549.
RGE núm. 8487/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció al transport escolar, DS núm. 46 (23 de novembre),
pàg. 687-688 i 692.
MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

(Grup

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2992/06, de l'esport de les
Illes Balears, DS núm. 44 (21 de setembre), pàg. 656-657, 662
i 664.
Proposicions no de llei
RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a favor de l’ensenyament públic, DS núm.
38 (6 d’abril), pàg. 559-560.
RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establiment de la durada màxima de les rutes de
transport escolar, DS núm. 38 (6 d’abril), pàg. 566.

(Grup

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5160/05, d’educació i
formació permanent de persones adultes de les Illes Balears,
DS núm. 33 (2 de març), pàg. 482, 483, 484, 485, 487, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 i 496.

MOLINA I FRESNEDA, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)
Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2992/06, de l'esport de les
Illes Balears, DS núm. 44 (21 de setembre), pàg. 662-664 i
665.
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MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari
Mixt)
Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema
bibliotecari de les Illes Balears, DS núm. 45 (2 de novembre),
pàg. 670, 676 i 677.
RADO I FERRANDO, AINA (Grup Parlamentari
Socialista)
Preguntes
RGE núm. 143/06, relativa a canvis en el sistema de
contractació del professorat, DS núm. 35 (16 de març), pàg.
527 i 528.
RGE núm. 1054/06, relativa a resultats acadèmics (I), DS
núm. 39 (4 de maig), pàg. 578-579 i 580.
Proposicions no de llei
RGE núm. 5819/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a observatori per a la convivència escolar,
DS núm. 37 (30 de març), pàg. 548-549.
RGE núm. 2885/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a elaboració d’un pla contra la
discriminació per raó de sexe o orientació sexual, DS núm. 40
(11 de maig), pàg. 595.
RGE núm. 8553/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a mesures per a una millor integració i
distribució de l’alumnat estranger als centres educatius.
DS núm. 46 (23 de novembre), pàg. 685-686.
RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds)
Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema
bibliotecari de les Illes Balears, DS núm. 45 (2 de novembre),
pàg. 670 i 677.
Preguntes
RGE núm. 1561/06, relativa a disculpes a la comunitat
educativa, DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 608-609 i 610.
RGE núm. 1562/06, relativa a expedients a l’institut Algarb,
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 611 i 612.
RGE núm. 1563/06, relativa a actuacions al colAlegi públic
Sant Jordi, DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 613 i 614.
RGE núm. 1564/06, relativa a actuacions al colAlegi públic
Sant Rafel, DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 614 i 615.
RGE núm. 1565/06, relativa a retards en els pagaments al
professorat de centres públics, DS núm. 41 (25 de maig), pàg.
616 i 617-618.
RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista)
Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5160/05, d’educació i
formació permanent de persones adultes de les Illes Balears,
DS núm. 33 (2 de març), pàg. 482, 484, 485, 488, 489-490,
492, 494 i 495-496.
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Del Projecte de llei RGE núm. 3322/06, d’arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears, DS núm. 43 (7 de
setembre), pàg. 634-635, 636, 640, 643-645 i 648.
Del Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema
bibliotecari de les Illes Balears, DS núm. 45 (2 de novembre),
pàg. 670-672 i 677.
Proposicions no de llei
RGE núm. 8611/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció de la segona fase del Conservatori de Música de
les Illes Balears, DS núm. 34 (9 de març), pàg. 503.
RGE núm. 4643/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llibre Blanc de les indústries culturals a les Illes
Balears, DS núm. 34 (9 de març), pàg. 507.
RGE núm. 5392/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a música tradicional, DS núm. 34 (9 de
març), pàg. 509-510 i 512-513.
RGE núm. 5819/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a observatori per a la convivència escolar,
DS núm. 37 (30 de març), pàg. 546-547 i 549-550.
RGE núm. 7531/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a any de la llengua catalana, DS núm. 37
(30 de març), pàg. 550-551 i 554.
RGE núm. 2274/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a colAlaboració entre les universitats de l’Euroregió, DS
núm. 40 (11 de maig), pàg. 591-592.
RGE núm. 2885/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a elaboració d’un pla contra la
discriminació per raó de sexe o orientació sexual, DS núm. 40
(11 de maig), pàg. 594-595.
RGE núm. 3429/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a drets de les Illes Balears a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, DS
núm. 42 (1 de juny), pàg. 625-626 i 627.
RGE núm. 8487/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció al transport escolar, DS núm. 46 (23 de novembre),
pàg. 688-689.
RGE núm. 8553/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a mesures per a una millor integració i
distribució de l’alumnat estranger als centres educatius.
DS núm. 46 (23 de novembre), pàg. 683-684.
ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds)
Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5160/05, d’educació i
formació permanent de persones adultes de les Illes Balears,
DS núm. 33 (2 de març), pàg. 485, 486, 487, 489, 492 i 496.
Proposicions no de llei
RGE núm. 8611/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció de la segona fase del Conservatori de Música de
les Illes Balears, DS núm. 34 (9 de març), pàg. 504-505.
RGE núm. 4643/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llibre Blanc de les indústries culturals a les Illes
Balears, DS núm. 34 (9 de març), pàg. 507-507.
RGE núm. 5392/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a música tradicional, DS núm. 34 (9 de
març), pàg. 510.
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RGE núm. 5819/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a observatori per a la convivència escolar,
DS núm. 37 (30 de març), pàg. 547-548.
RGE núm. 7531/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a any de la llengua catalana, DS núm. 37
(30 de març), pàg. 551-552.
RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a favor de l’ensenyament públic, DS núm.
38 (6 d’abril), pàg. 558-559 i 562.
RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establiment de la durada màxima de les rutes de
transport escolar, DS núm. 38 (6 d’abril), pàg. 565.
RGE núm. 2274/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a colAlaboració entre les universitats de l’Euroregió, DS
núm. 40 (11 de maig), pàg. 591.
RGE núm. 2885/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a elaboració d’un pla contra la
discriminació per raó de sexe o orientació sexual, DS núm. 40
(11 de maig), pàg. 593-594 i 596-597.
RGE núm. 3429/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a drets de les Illes Balears a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, DS
núm. 42 (1 de juny), pàg. 624.
RGE núm. 8487/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció al transport escolar, DS núm. 46 (23 de novembre),
pàg. 689-690.
RGE núm. 8553/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a mesures per a una millor integració i
distribució de l’alumnat estranger als centres educatius.
DS núm. 46 (23 de novembre), pàg. 682-683 i 686-687.
ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds)
Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3322/06, d’arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears, DS núm. 43 (7 de
setembre), pàg. 634, 637-638, 639, 642 i 648.
Del Projecte de llei RGE núm. 2992/06, de l'esport de les
Illes Balears, DS núm. 44 (21 de setembre), pàg. 654-655.
SALOM I SOLER, AINA (Grup Parlamentari Socialista)
Proposicions no de llei
RGE núm. 2274/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a colAlaboració entre les universitats de l’Euroregió, DS
núm. 40 (11 de maig), pàg. 590-591 i 593.
TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)
Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema
bibliotecari de les Illes Balears, DS núm. 45 (2 de novembre),
pàg. 670, 676 i 678.
Proposicions no de llei
RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establiment de la durada màxima de les rutes de
transport escolar, DS núm. 38 (6 d’abril), pàg. 564-565.

MEMBRES DEL GOVERN
CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, FRANCESC
JESÚS FIOL I AMENGUAL
Preguntes
RGE núm. 140/06, relativa a canvis en els barems del
concurs de selecció del professorat, DS núm. 35 (16 de març),
pàg. 519 i 520.
RGE núm. 141/06, relativa a valoració de les conseqüències
del conflicte, DS núm. 35 (16 de març), pàg. 521-522 i 524.
RGE núm. 142/06, relativa a mesures enfront del conflicte
del Conservatori Superior de Música, DS núm. 35 (16 de
març), pàg. 525 i 526-527.
RGE núm. 143/06, relativa a canvis en el sistema de
contractació del professorat, DS núm. 35 (16 de març), pàg.
527 i 528-529.
RGE núm. 538/06, relativa a nova escola pública a Alaior
(Menorca), DS núm. 36 (23 de març), pàg. 534-535 i 536.
RGE núm. 539/06, relativa a nova escoleta a es Migjorn
Gran (Menorca), DS núm. 36 (23 de març), pàg. 536 i 537.
RGE núm. 1049/06, relativa a concertació de places de
batxiller, DS núm. 36 (23 de març), pàg. 538 i 539.
RGE núm. 1050/06, relativa a adequada utilització dels fons
públics, DS núm. 36 (23 de març), pàg. 540-542 i 543.
RGE núm. 1051/06, relativa a oferta educativa (I), DS núm.
39 (4 de maig), pàg. 570 i 571-572.
RGE núm. 1052/06, relativa a oferta educativa (II), DS
núm. 39 (4 de maig), pàg. 573 i 574-575.
RGE núm. 1053/06, relativa a resultats acadèmics (II), DS
núm. 39 (4 de maig), pàg. 576-577 i 578.
RGE núm. 1054/06, relativa a resultats acadèmics (I), DS
núm. 39 (4 de maig), pàg. 579 i 580-581.
RGE núm. 1055/06, relativa a preu de terrenys per a la
construcció d’un centre educatiu, DS núm. 39 (4 de maig), pàg.
582 i 583.
RGE núm. 1056/06, relativa a associacionisme juvenil, DS
núm. 39 (4 de maig), pàg. 584 i 585-586.
RGE núm. 1057/06, relativa a reformes a l’institut Algarb,
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 603 i 604.
RGE núm. 1058/06, relativa a contractació de personal
especialitzat, DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 605-607 i 608.
RGE núm. 1561/06, relativa a disculpes a la comunitat
educativa, DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 609-610 i 611.
RGE núm. 1562/06, relativa a expedients a l’institut Algarb,
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 611 i 612.
RGE núm. 1563/06, relativa a actuacions al colAlegi públic
Sant Jordi, DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 613 i 614.
RGE núm. 1564/06, relativa a actuacions al colAlegi públic
Sant Rafel, DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 615 i 616.
RGE núm. 1565/06, relativa a retards en els pagaments al
professorat de centres públics, DS núm. 41 (25 de maig), pàg.
616-617 i 618.
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Convivència escolar (vegeu Observatori per a la
convivència escolar)
Corona d'Aragó (vegeu Arxiu de la Corona d'Aragó)

-AAdults (vegeu Educació d’adults i Formació permanent
d’adults)
Alaior (vegeu Escola pública a Alaior)
Algarb (vegeu Institut Algarb)
Alumnat estranger
DS núm. 46 (23 de novembre), pàg. 682-697.
Any de la llengua catalana
DS núm. 37 (30 de març), pàg. 550-554.
Arxiu de la Corona d’Aragó
DS núm. 42 (1 de juny), pàg. 622-628.
Arxius
DS núm. 43 (7 de setembre), pàg. 634-650.
Associacionisme juvenil
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 583-586.

-BBatxiller (vegeu Places de batxiller)

-CCentres educatius
DS núm. 46 (23 de novembre), pàg. 682-687.
ColAlegi públic
Sant Jordi
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 612-614.
Sant Rafel
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 614-616.
Comunitat educativa (vegeu Disculpes a la comunitat
educativa)
Concurs de selecció del professorat
DS núm. 35 (16 de març), pàg. 518-520.
Conservatori de Música de les Illes Balears
DS núm. 34 (9 de març), pàg. 502-505 i 514.
DS núm. 35 (16 de març), pàg. 520-527.
Contractació del professorat
DS núm. 35 (16 de març), pàg. 527-529.

-DDisculpes a la comunitat educativa
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 608-611.

-EEducació d’adults
DS núm. 33 (2 de març), pàg. 482-496.
Ensenyament públic
DS núm. 36 (6 d’abril), pàg. 558-563.
Escola pública a Alaior
DS núm. 36 (23 de març), pàg. 534-536.
Escoleta a es Migjorn Gran
DS núm. 36 (23 de març), pàg. 536-537.
Esport
DS núm. 44 (21 de setembre), pàg. 654-666.
Euroregió (vegeu Universitats de l’Euroregió)
Expedients
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 611-612.

-FFons públics
DS núm. 36 (23 de març), pàg. 539-543.
Formació permanent d’adults
DS núm. 33 (2 de març), pàg. 482-496.

-IIndústries culturals (vegeu Llibre Blanc de les indústries
culturals)
Institut Algarb
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 602-604 i 611-612.

-LLlengua catalana (vegeu Any de la llengua catalana)
Llibre Blanc de les indústries culturals
DS núm. 34 (9 de març), pàg. 505-509.
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-MMigjorn Gran, es (vegeu Escoleta a es Migjorn Gran)
Música tradicional
DS núm. 34 (9 de març), pàg. 509-514.

-TTransport escolar (vegeu també Subvenció al transport
escolar)
DS núm. 36 (6 d’abril), pàg. 563-567.

-U-OObservatori per a la convivència escolar
DS núm. 37 (30 de març), pàg. 546-550.
Oferta educativa
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 570-575.

-PPagaments al professorat
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 616-619.
Patrimoni documental
DS núm. 43 (7 de setembre), pàg. 634-650.
Personal especialitzat
DS núm. 41 (25 de maig), pàg. 604-608.
Pla contra la discriminació de sexe o orientació sexual
DS núm. 40 (11 de maig), pàg. 593-597.
Places de batxiller
DS núm. 36 (23 de març), pàg. 537-539.
Preu de terrenys
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 581-583.
Professorat (vegeu Concurs de selecció del professorat,
Contractació del professorat i Pagaments al professorat)

-RResultats acadèmics
DS núm. 39 (4 de maig), pàg. 575-581.

-SSant
Jordi (vegeu ColAlegi públic Sant Jordi)
Rafel (vegeu ColAlegi públic Sant Rafel)
Sistema bibliotecari
DS núm. 45 (2 de novembre), pàg. 670-679.
Subvenció del transport escolar
DS núm. 46 (23 de novembre), pàg. 687-693.

Universitats de l’Euroregió
DS núm. 40 (11 de maig), pàg. 590-593.
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