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INFORMACIÓ MESA SECTORIAL 20 DESEMBRE 2007 

 
PREACORD DEL PLA D’ESTABILITAT DEL PERSONAL DOCENT I 

MILLORA DEL SISTEMA EDUCATIU. 
 

a) Plantilles dels centres docents  
 L’STEI-i demana  l’augment de la plantilla que hi ha actualment. 
 L’objectiu és que hi hagi més professorat als centres per poder atendre millor les 
necessitats de la diversitat d’alumnat que conviu als nostres centres educatius. S’han 
d’establir unes plantilles tipus en funció de la ràtio resultant entre el nombre de 
mestres, nombre d’unitats  i el nombre d’alumnat.  
L’STEI-i reivindica la redefinició de les plantilles bàsiques als departaments d’orientació. 
Totes les places dels departaments d’orientació amb el professorat de suport dels diferents 
àmbits, més els PT, AL i AD que facin falta i el personal col·laborador tan necessari 
com són els treballadors socials, mediadors culturals i de conflictes, assistents socials 
i auxiliars tècnics educatius. Es demana la creació d’una plaça de psicologia i pedagogia 
per cada  16 unitats d’ESO.  
L’STEI-i ha demanat la dotació,  als centres d’infantil i primària i als centres d’adults, de 
personal d’administració i serveis i la dotació de personal bibliotecari específic als 
centres de primària i secundària, així com la presència de professorat +1 per a cada 
línia de primària. Demanem que en els centres d’adults hi hagi un nombre semblant de 
places per al cos de mestres i per el cos de secundària. Aquestes plantilles han de 
propiciar la progressiva reducció de ràtios i la disminució de l’horari lectiu del 
professorat en benefici de l’horari de la millor atenció i preparació de l’activitat 
lectiva.  

 
b) Acord d’oferta pública d’ocupació 
L’STEI-i demana que el tribunal tengui ben clar que pot aprovar més persones que 
places en la fase d’oposició, i que després és el concurs el que decideix qui són els 
aprovats de tot el procés, exigim que els tribunals apliquin els mateixos criteris 
d’avaluació. Finalment demanam que els aspirants puguin conèixer la seva puntuació 
desglossada.  
 
c) Acord de pacte d’estabilitat del professorat interí
L’STEI-i demana un pacte d’estabilitat per al  professorat interí, per a unes 1700 
persones, que sigui compatible amb la gestió de l’oferta d’ocupació. Aquesta oferta 
ha de tenir en compte el concurs i l’experiència docent de les persones interines.  
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L’STEI-i també ha reivindicat que el pacte d’estabilitat de quatre anys s’interrompi 
als dos anys per part de la persona interina, en comptes dels tres que proposa 
l’administració. S’han de poder afegir també els punts per formació. La conselleria 
estudiarà la proposta que ha fet l’STEI-i per cobrir les substitucions que consisteix en 
garantir una contractació per trimestres per aquelles persones que vulguin realitzar 
substitucions inferiors a un període de dos mesos.  
Les persones interines que es trobin de permís de maternitat han de poder signar el 
contracte i no només fer una reserva de plaça, ja que el permís de maternitat no és el 
mateix que la incapacitat transitòria (IT). Dia 22 de novembre, l’STEI-i va lliurar al 
director general de personal docent un escrit de la secretaria d’acció sindical i de la 
secretaria de la dona, on es demana i s’argumenta aquesta reivindicació. També ho 
hem tornat a demanar a la MSE de dia 20, i dia 21 de desembre tenim una reunió 
amb la directora de l’Institut de la Dona per poder arribar a aconseguir aquesta 
reivindicació.  
 
d) Regulació i convocatòria de les interinitats  
 
Les bases de la regulació de les interinitats del personal docent han d’estar contemplades i 
negociades en el moment del possible preacord del pacte d’estabilitat.  

  
Regulació llistes Conservatori professional de música i dansa. S’han de tenir en compte 
tres aspectes. Primer la unificació de blocs amb la possibilitat de poder afegir mèrits 
per cursos específics de música i dansa. Barem específic per aquest cos. Segon: el 
reconeixement de la mateixa puntuació per experiència docent al  professorat que 
està al bloc 0 que al que està al cos de música i arts escèniques. I tercer, s’ha d’estudiar 
la possibilitat que tenen les persones funcionàries docents CAIB de passar al cos de 
música i arts escèniques que és un cos estatal. I si legalment és possible fer-ho durant 
aquest curs.  
 
Finalment pel que fa al procés d’adjudicacions de places docents, tant si es fa el procés 
presencialment o no, l’STEI-i reivindica que surtin totes les places que hi haurà 
disponibles i que es faci una bona previsió de les places que fan falta.   
 
• OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER AL CURS 2008 (OPOSICIONS) 
 
L’STEI-i demana que s’especifiqui el nombre de places per illes així com un unitat 
mínima d’oferta de 10 places per especialitat. També s’ha demanat una planificació a 
quatre anys vista de les places i les especialitats que s’oferiran en aquest termini.  Es 
reitera la demanda que  hi hagi tribunals a cada illa.   
 

21 desembre 2007 


