
Ja n’hi ha prou: per la negociació col·lectiva

La comunitat educativa d’aquest centre vol expressar el seu malestar per la manera com
s’ha duit a terme la implantació de la LOMLOE als centres educatius de les Illes Balears,
entre altres qüestions. De fet, aquest va ser un dels punts de les mobilitzacions de final de
curs passat.  Els currículums definitius de la LOMLOE es varen publicar a principi d’agost,
cosa que va comportar que els centres varen haver de fer feina tot el curs passat amb
documents provisionals.

Però la gota que ha fet vessar el tassó ha estat la publicació de la Resolució per la qual
s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes d’aquells cursos en què
s’implanta la nova llei estatal, sense cap tipus de negociació prèvia amb la comunitat
educativa. Una prova més del menyspreu de la Conselleria envers el col·lectiu docent.

El curs passat va acabar amb dues concentracions, una davant la Conselleria d’Educació i
Formació Professional i l’altra davant el Consolat de la Mar. Des de llavors,la iniciativa de la
Conselleria per a encetar un procés de negociació ha estat nul·la. Per això reclamam una
vegada més els punts de la plataforma reivindicativa acordada per les tres Juntes de
Personal de les Illes:

- Reversió de les retallades encara pendents, com la reducció per a majors de 55
anys.

- Recuperació de les llicències per estudis.
- Recuperació de l'estiu dels docents interins.
- Rebuig del desplegament normatiu dels perfils educatius.
- Actualització del Pla d’infraestructures educatives.
- Reducció de les ràtios.
- Formació per al professorat del Pla digital per al sistema educatiu.
- Increment del pressupost d’educació.
- Rebuig del reglament orgànic de centres (ROC), que no ha incorporat cap esmena

de la part social.
- Pla per a la reducció de la burocràcia en els centres.
- Implantació de la carrera professional docent, sense cap avaluació punitiva ni

l'establiment de diferències salarials entre el professorat.
- Negociació del nou acord de millora de les condicions sociolaborals.
- Reducció de l’horari lectiu setmanal del cos de mestres en 23 hores, 18 hores a

secundària i resta de cossos.

Reclamam amb fermesa un un canvi de rumb de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional, que ens escolti més, amb temps per a debatre on pertoca tot allò que afecta
l’educació.



Aquest manifest forma part d’un seguit de mobilitzacions per a reclamar un procés de
negociació veritable que solucioni els problemes de l’educació de les Illes Balears i millori
les condicions sociolaborals del professorat.

El proper 18 d’octubre hi haurà una aturada de dues hores, entre les 12 i les 14 hores, amb
una concentració a les 13 hores davant el Parlament de les Illes Balears. Es convida també
els centres educatius a fer actes en suport a la mobilització durant la jornada escolar (amb
la lectura d’aquest Manifest, per exemple)

Si ho teniu a bé, ens podeu fer arribar fotografies amb els actes realitzats a cada centre per
a fer-nos ressò de les diferents iniciatives.


