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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la

Mesa.

DS núm. 1 (9 de juliol), pàg. 2.

PREGUNTES

RGE núm. 5323/15, relativa a igualtat de drets i

oportunitats de tots els alumnes de Balears per al seu

desenvolupament acadèmic. 

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 90-93.

RGE núm. 5325/15, relativa a necessària despolitització de

l’educació a Balears.

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 93-96.

RGE núm. 5326/15, relativa a millora necessària per part

de la UIB en la selecció i formació de l’alumnat de

Magisteri.

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 96-99.

RGE núm. 5327/15, relativa a compliment de l’article 35 de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 99-100.

RGE núm. 7365/215, relativa a fracàs escolar.

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 146-149.

RGE núm. 7366/215, relativa a fracàs a l’amiant.

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 149-150.

RGE núm. 7367/215, relativa a retorn a centres ordinaris.

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 150-153.

RGE núm. 7398/215, relativa a Conservatori de Música de

Maó.

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 153-155.

RGE núm. 7399/215, relativa a Escola d’Adults de Maó.

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 155-156.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4734/15, relativa a reforma del CEIP Sant

Ciriac i posada en marxa del projecte de la segona fase

del’IES Quartó del Rei.

DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 70-76.

RGE núm. 5119/15, relativa a realització d’anàlisi sobre

l’estat de les infraestructures educatives de les Illes Balears.

DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 76-79.

RGE núm. 5120/15, relativa a desenvolupament d’un

programa específic d’atenció a l’alumnat amb necessitats

educatives específiques per a les seves capacitats o

sobredotació.

DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg. 82-87.

RGE núm. 6123/15, relativa a rebuig de la LOM QE i el

desplegament reglamentari derivat de la seva aplicació.

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 106-112.

RGE núm. 6163/015, relativa a drets lingüístics.

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 112-118.

RGE núm. 6168/15, relativa a gratuïtat dels llibres de text

en els centres públics mitjançant programa de reutilització.

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 118-124.

RGE núm. 7691/15, relativa a mesures de suport als centres

educatius amb desequilibri social.

DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 130-136.

RGE núm. 8240/15, relativa a convocatòria de catedràtics

de Secundària.

DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 136-142.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4207/15 i 4301/15, del conseller d’Educació i

Universitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria.

DS núm. 3 (17 de setembre), pàg. 30-67. 

RGE núm. 4213/15 i 4292/15, de la consellera  de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític

del Govern i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a cultura.

DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 6-24. 

INTERVINENTS

DIPUTATS

AGUILERA I C ARRILLO, SALVADOR (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Preguntes

RGE núm. 7365/215, relativa a fracàs escolar, DS núm. 9

(26 de novembre), pàg. 146 i 148.

RGE núm. 7366/215, relativa a l’amiant, DS núm. 9 (26 de

novembre), pàg. 149 i 150.

RGE núm. 7367/215, relativa a retorn a centres ordinaris,

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 151 i 152.
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Proposicions no de llei

RGE núm. 6123/15, del grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

Mixt, relativa a rebuig de la LOMQE i el desplegament

reglamentari derivat de la seva aplicació, DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 106, 111-112.

RGE núm. 6163/015, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics, DS

núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 115.

RGE núm. 6168/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

gratuïtat dels llibres de text en els centres públics mitjançant

programa de reutilització, DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 119-

120 i 123.

RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri

social, DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 131.

RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

convocatòria de catedràtics de Secundària, DS núm. 8 (19 de

novembre), pàg. 138.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Preguntes

RGE núm. 5323/15, relativa a igualtat de drets i

oportunitats de tots els alumnes de Balears per al seu

desenvolupament acadèmic, DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 90-

91 i 92.

RGE núm. 5325/15, relativa a necessària despolitització de

l’educació a Balears, DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 94 i 95-96.

RGE núm. 5326/15, relativa a millora necessària per part de

la UIB en la selecció i formació de l’alumnat de Magisteri, DS

núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 96 i 98.

RGE núm. 5327/15, relativa a compliment de l’article 35 de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 6 (8

d’octubre), pàg. 99 i 100.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del projecte

de la segona fase del’IES Quartó del Rei, DS núm. 4 (24 de

setembre), pàg. 74-75 i 76.

RGE núm. 5119/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a realització d’anàlisi sobre l’estat de les

infraestructures educatives de les Illes Balears, DS núm. 4 (24

de setembre), pàg. 78.

RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament d’un programa específic d’atenció

a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per a les

seves capacitats o sobredotació, DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg.

85-86.

RGE núm. 6123/15, del grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

Mixt, relativa a rebuig de la LOMQE i el desplegament

reglamentari derivat de la seva aplicació, DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 109-111 i 112.

RGE núm. 6163/015, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics, DS

núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 116.

RGE núm. 6168/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

gratuïtat dels llibres de text en els centres públics mitjançant

programa de reutilització, DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 118–

119, 122- 123.

RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri

social, DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 134.

RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

convocatòria de catedràtics de Secundària, DS núm. 8 (19 de

novembre), pàg. 137-138.

Compareixences

RGE núm. 4207/15 i 4301/15, del conseller d’Educació i

Universitat, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 3 (17 de

setembre), pàg. 59-61 i 62-63.

RGE núm. 4213/15 i 4292/15, de la consellera  de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a cultura, DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 16-17,

22-23 i 24.

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup

Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6163/015, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics, DS

núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 116-117.

Compareixences

RGE núm. 4213/15 i 4292/15, de la consellera  de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a cultura, DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 17-18.

BUSQUETS I HIDALGO, ISABEL (Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del projecte

de la segona fase del’IES Quartó del Rei, DS núm. 4 (24 de

setembre), pàg. 73-74.

RGE núm. 5119/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a realització d’anàlisi sobre l’estat de les

infraestructures educatives de les Illes Balears, DS núm. 4 (24

de setembre), pàg. 78.

RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament d’un programa específic d’atenció

a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per a les

seves capacitats o sobredotació, DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg.

84.

RGE núm. 6123/15, del grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=2
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-006.pdf#page=5
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=2
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-005.pdf#page=2


4 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Índex any 2015 

 

Mixt, relativa a rebuig de la LOMQE i el desplegament

reglamentari derivat de la seva aplicació, DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 106-107.

RGE núm. 6163/015, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics, DS

núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 113-114.

RGE núm. 6168/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

gratuïtat dels llibres de text en els centres públics mitjançant

programa de reutilització, DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 120-

121 i 124.

RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri

social, DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 132.

RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

convocatòria de catedràtics de Secundària, DS núm. 8 (19 de

novembre), pàg. 139.

Compareixences

RGE núm. 4207/15 i 4301/15, del conseller d’Educació i

Universitat, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 3 (17 de

setembre), pàg. 48-49 i 51.

RGE núm. 4213/15 i 4292/15, de la consellera  de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a cultura, DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 14 i 22.

CAMARGO I FERNÁNDEZ, LAURA (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del projecte

de la segona fase del’IES Quartó del Rei, DS núm. 4 (24 de

setembre), pàg. 72-73.

RGE núm. 5119/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a realització d’anàlisi sobre l’estat de les

infraestructures educatives de les Illes Balears, DS núm. 4 (24

de setembre), pàg. 77-78.

RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament d’un programa específic d’atenció

a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per a les

seves capacitats o sobredotació, DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg.

83-84.

Compareixences

RGE núm. 4207/15 i 4301/15, del conseller d’Educació i

Universitat, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 3 (17 de

setembre), pàg. 43-44, 46-47 i 48. 

RGE núm. 4213/15 i 4292/15, de la consellera  de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a cultura, DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 13-14 i

22.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6168/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

gratuïtat dels llibres de text en els centres públics mitjançant

programa de reutilització, DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 119,

123 i 124.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del projecte

de la segona fase del’IES Quartó del Rei, DS núm. 4 (24 de

setembre), pàg. 71-72.

RGE núm. 5119/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a realització d’anàlisi sobre l’estat de les

infraestructures educatives de les Illes Balears, DS núm. 4 (24

de setembre), pàg. 76-77 i 79.

RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament d’un programa específic d’atenció

a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per a les

seves capacitats o sobredotació, DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg.

82-83 i 86-87.

RGE núm. 6123/15, del grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

Mixt, relativa a rebuig de la LOMQE i el desplegament

reglamentari derivat de la seva aplicació, DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 108.

RGE núm. 6168/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

gratuïtat dels llibres de text en els centres públics mitjançant

programa de reutilització, DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 122.

RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri

social, DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 134-136.

RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

convocatòria de catedràtics de Secundària, DS núm. 8 (19 de

novembre), pàg. 140-141.

Compareixences

RGE núm. 4207/15 i 4301/15, del conseller d’Educació i

Universitat, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 33 (17 de

setembre), pàg. 64-65 i 66.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del projecte
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-003.pdf#page=2
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de la segona fase del’IES Quartó del Rei, DS núm. 4 (24 de

setembre), pàg. 74.

RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament d’un programa específic d’atenció

a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per a les

seves capacitats o sobredotació, DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg.

85.

RGE núm. 6123/15, del grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

Mixt, relativa a rebuig de la LOMQE i el desplegament

reglamentari derivat de la seva aplicació, DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 107-108.

RGE núm. 6163/015, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics, DS

núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 112-113 i 117-118.

RGE núm. 6168/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

gratuïtat dels llibres de text en els centres públics mitjançant

programa de reutilització, DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 121-

122.

RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri

social, DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 133-134.

Compareixences

RGE núm. 4207/15 i 4301/15, del conseller d’Educació i

Universitat, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 3 (17 de

setembre), pàg. 55-56 i 58-59. 

RGE núm. 4213/15 i 4292/15, de la consellera  de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a cultura, DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 15-16.

RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

convocatòria de catedràtics de Secundària, DS núm. 8 (19 de

novembre), pàg. 139-140.

FONT I BARCELÓ, JAUM E (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Compareixences

RGE núm. 4207/15 i 4301/15, del conseller d’Educació i

Universitat, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 3 (17 de

setembre), pàg. 51-53 i 54.

JEREZ I JUAN, M IQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del projecte

de la segona fase del’IES Quartó del Rei, DS núm. 4 (24 de

setembre), pàg. 70-71 i 75-76.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Preguntes

RGE núm. 7398/215, relativa a Conservatori de Música de

Maó, DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 153-154 i 154.

RGE núm. 7399/215, relativa a Escola d’Adults de Maó,

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 155.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6163/015, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics, DS

núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 114-115.

RAMON I ROSSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament d’un programa específic d’atenció

a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per a les

seves capacitats o sobredotació, DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg.

83.

RGE núm. 6123/15, del grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

Mixt, relativa a rebuig de la LOMQE i el desplegament

reglamentari derivat de la seva aplicació, DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 108-109.

RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri

social, DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 130 i -136.

SUREDA I M ARTÍ, M ARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del projecte

de la segona fase del’IES Quartó del Rei, DS núm. 4 (24 de

setembre), pàg. 74.

RGE núm. 5119/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a realització d’anàlisi sobre l’estat de les

infraestructures educatives de les Illes Balears, DS núm. 4 (24

de setembre), pàg. 78.

RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament d’un programa específic d’atenció

a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per a les

seves capacitats o sobredotació, DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg.

84-85.

RGE núm. 6123/15, del grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i

Mixt, relativa a rebuig de la LOMQE i el desplegament

reglamentari derivat de la seva aplicació, DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 109.

RGE núm. 6163/015, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics, DS

núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 116.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-009.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-009.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=8
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RGE núm. 6168/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

gratuïtat dels llibres de text en els centres públics mitjançant

programa de reutilització, DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 121.

RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri

social, DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 133.

RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

convocatòria de catedràtics de Secundària, DS núm. 8 (19 de

novembre), pàg. 136- 137 i 141.

Compareixences

RGE núm. 4213/15 i 4292/15, de la consellera  de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a cultura, DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 14-15 i

22.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

convocatòria de catedràtics de Secundària, DS núm. 8 (19 de

novembre), pàg. 138.

Compareixences

RGE núm. 4207/15 i 4301/15, del conseller d’Educació i

Universitat, sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria, DS núm. 3 (17 de

setembre), pàg. 30, 40-41 i 42. 

RGE núm. 4213/15 i 4292/15, de la consellera  de

Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva conselleria

pel que fa a cultura, DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 12-13 i

21-22.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA

I CULTURA, ESPERANZA CAMPS I BARBER

Compareixences

RGE núm. 4213/15 i 4292/15, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a cultura, DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 6-12, 18-21 i 23-

24.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT, MARTÍ

XAVIER MARCH I CERDÀ

Preguntes

RGE núm. 5323/15, relativa a igualtat de drets i

oportunitats de tots els alumnes de Balears per al seu

desenvolupament acadèmic, DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 91-

92 i 92-93.

RGE núm. 5325/15, relativa a necessària despolitització de

l’educació a Balears, DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 94-95 i 96.

RGE núm. 5326/15, relativa a millora necessària per part de

la UIB en la selecció i formació de l’alumnat de Magisteri, DS

núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 96-98 i 99.

RGE núm. 5327/15, relativa a compliment de l’article 35 de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, DS núm. 6 (8

d’octubre), pàg. 99-100 i 100.

RGE núm. 7365/215, relativa a fracàs escolar, DS núm. 9

(26 de novembre), pàg. 146-148 i 148-149.

RGE núm. 7366/215, relativa a l’amiant, DS núm. 9 (26 de

novembre), pàg. 149-150 i 150.

RGE núm. 7367/215, relativa a retorn a centres ordinaris,

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 151-152 i 153.

RGE núm. 7398/215, relativa a Conservatori de Música de

Maó, DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 154 i 155.

RGE núm. 7399/215, relativa  a Escola d’Adults de Maó,

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 155 i 156.

Compareixences

RGE núm. 4207/15 i 4301/15, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria. DS núm.

3 (17 de setembre), pàg. 30-39, 40, 41-42, 42-43, 45-46, 47-48,

49-51, 53-54, 54-55, 57-58, 59, 61-62, 63-64, 65-66 i 67.

TEMÀTIC

-A-

Alumnat

atenció

DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg. 82.

igualtat de drets i oportunitats

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 90.

de magisteri

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 96.

Amiant

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 149.

-C-

CEIP Sant Ciriac 

reforma

DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 70

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-007.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-008.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-006.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-006.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-009.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-009.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-009.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-009.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-004.pdf#page=2
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Centres 

educatius

amb desequilibri social

DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 130.

ordinaris

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 150.

Conselleria 

d’Educació i Universitat

DS núm. 3 (17 de setembre), pàg. 30.

de Participació, Transparència i Cultura

DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 6.

Conservatori de Música de Maó

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 153.

-D-

Drets lingüístics

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 112.

-E-

Educació

despolitització

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 93.

Educació secundària

catedràtics

DS núm. 8 (19 de novembre), pàg. 136.

Escola d’Adults de Maó

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 155.

Estatut d’Autonomia

article 35

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 99.

-F-

Fracàs escolar

DS núm. 9 (26 de novembre), pàg. 146.

-I-

IES Quartó del Rei

DS núm. 4 (24 d’octubre), pàg. 70.

Infraestructures educatives

DS núm. 4 (24 d’octubre), pàg. 76.

- L -

LOM QE

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 106.

Llibres de text

gratuïtat

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 118.
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