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Seguim 
fent xarxa
Propostes i reptes per encarar el futur.

Menorca



Són més de 40 anys caminant junts i fent xarxa per 
millorar el nostre sistema educatiu i les nostres 
condicions laborals, sempre amb la vista posada en 
la recerca d’un futur millor per als nostres infants i 
joves. 

L’STEI està i estarà en totes les lluites que ens 
condueixin a assolir aquest repte: fer de les nostres 
escoles i instituts llocs per créixer com a persones 
i construir entre totes i tots una societat més equi-
tativa. Ningú ha de quedar enrere en aquest camí, 
per això treballem de valent per empènyer aquest 
objectiu endavant.

En aquest programa hi trobaràs el trajecte recent 
que hem fet, esquitxat pels difícils cursos pandè-
mics, i totes les reivindicacions que ens ha fet néixer 
la situació viscuda, la qual ha deixat en evidència 
totes les mancances i febleses del nostre siste-
ma educatiu. I aquesta constatació ens empeny a 
caminar amb determinació cap a una nova etapa de 
l’educació a la nostra illa!

Benvolgut company, deixa’m que et prengui 
uns minuts per proposar-te un desafiament.

Fer de les nostres escoles i instituts llocs per 
créixer com a persones i construir entre totes 

i tots una societat més equitativa

Benvolguda 
companya

Enmig d’un corrent social tenyit de certa apatia, els i 
les docents necessitem aixecar-nos per ser referents 
d’optimisme i contagiar-lo més enllà. Sempre reco-
mençant i reinventant-nos, com sabem fer tan bé. 
L’STEI vol ser al teu costat per liderar aquest repte 
educatiu, que és també social. 

Per això, per lluitar pels teus drets laborals, per la 
convivència i la consciència, per la innovació, la coe-
ducació i la igualtat, la identitat pròpia, la cooperació 
i la solidaritat i tot el que, de ben segur, ens trobarem 
pel camí, necessitem el teu estaló i la teva confiança. 
Et necessitem per teixir una xarxa resistent i compro-
mesa que doni cabuda a reptes i diversitats. 

Dia 1 de desembre, exerceix el teu compromís social 
i ajuda’ns a seguir sent el referent educatiu que Me-
norca i les Illes Balears necessiten. 

Vota STEI!

#seguimfentxarxa

Amb tu



Aquestes persones són només una petita repre-
sentació de tots els professionals de l’ensenyament 
que fan feina amb l’STEI o donen suport al nostre 
sindicat, que és el teu. De totes les etapes educati-
ves, d’ensenyaments diversos, de diferents edats i 
llocs de procedència però amb la mateixa convicció i 
ideal per fer de l’educació pública de les Illes Balears 
la millor del món. 

Aquestes són les persones  
que encapçalen la nostra llista

R
afael Carretero Moreno

Laura  B arrera Marqués

Dam ià S ansalo ni P
ons

 Gabriel L linàs Sansó

Pilar G ener Llopis

Ne us Vid al J ordi

Jaum e Fa bre gat M estr
e

M

oisès P ons M arqués

Votant l’STEI el proper dia 1 de desembre faràs 
possible que aquesta llista de persones, disposades 
a treballar per a tu i per a tots els professionals de 
l’ensenyament a la nostra terra, sigui el més extensa 
possible. Gent il·lusionada per fer feina en tenim mol-
ta, com podràs veure a aquest programa. Ara només 
ens falta comptar amb la teva confiança.



Millores per al  
sistema educatiu 
• Dotació pressupostària suficient per a executar 

en uns terminis més breus el Pla d’infraestructu-
res. 

• Retirada de les aules prefabricades, així com la 
creació de nous centres.

• Disminució  de  ràtios. La proposta que recull la 
LEIB és del tot insuficient. 

• Elaboració de plantilles que possibilitin ràtios 
màximes de 15 alumnes a 2n cicle d’infantil, 20 a 
primària, 25 a secundària i 30 a batxillerat.

• Dotació en plantilla del +1 de per cada línia de 
primària.

• Elaboració de les plantilles del cos de mestres 
a 23 hores i de la resta de cossos de secundà-
ria, professors tècnics de formació professional 
i ensenyaments de règim especial a 18 hores 
lectives setmanals .

• Dotació d’ATS a tots els centres educatius que 
tinguin alumnes amb malalties.

• Creació per cada Illa d’un grup de substitucions 
exprés amb nomenament durant tot el curs 
escolar.

El repte continua

Millora dels drets socials 

• Recuperació de les llicències per a estudis, 
remunerades i no remunerades, anuals i quadri-
mestrals.

• Actualització i millora del Decret 128/2002 de 
fons social.

• Dotació d’ajuts per a la formació i el perfecciona-
ment professional dels docents.

• Permisos retribuïts per al professorat per a l’as-
sistència a jornades i altres activitats de formació.

• Possibilitat de reducció d’una una part de la jor-
nada de treball, sense causa justificada.

• Millora i dotació adient del Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals propi de la Conselleria d’Edu-
cació i Formació Professional.

• Permís de 7 dies anuals de lliure disposició re-
munerats.

• Reducció lectiva efectiva per a majors de 55 
anys sense condicionaments de quota.

• Compensació amb hores lectives i de perma-
nència al professorat per viatges d’estudis i 
pernoctacions fora del seu horari.

• Implantació de l’any sabàtic o permís parcial-
ment retribuït.

• Jubilació voluntària als 60 anys d’edat o 30 de 
serveis.

• Ampliació fins als 23 anys de la reducció de  
jornada per malaltia greu d’un familiar de 1r grau 
fins al 99 per cent o mentre duri la seva recupe-
ració. 

• Possibilitat de gaudir del permís de matrimoni 
durant tot el curs escolar.



Millora de les  
retribucions dels  
funcionaris docents
• Recuperació del poder adquisitiu perdut d’ençà 

de l’esclat de la crisi de 2008 i actualització del 
complement específic de comunitat autònoma 
per l’equiparació amb els empleats públics del 
mateix nivell.

• Equiparació del nivell de complement de destí 
fins a assolir el cos únic docent.

• Equiparació del plus d’insularitat amb les Illes 
Canàries i adaptació a cada realitat insular.

• Carrera professional no lligada a avaluació, ja 
que som l’únic col·lectiu de funcionaris de les 
Illes Balears que no la té.

Eliminació de burocràcia
• Simplificació de l’elaboració dels documents 

pedagògics i de gestió.

• Simplificació de la paperassa a l’hora de sol·licitar 
projectes.

• Eliminació de duplicitats i tràmits repetitius.

• Facilitació d’eines eficaces, senzilles i àgils per a  
l’avaluació de l’alumnat.

• Dotació de personal d’administració i serveis 
suficient  a tots els centres. 

Mobilitat i intercanvis
• Recuperació de programes de formació i inter-

canvi a altres llocs de l’estat i a l’estranger.

Millores per al  
professorat interí 
• Recuperació del Pacte d’estabilitat com a garant 

de la continuïtat en la feina del  col·lectiu interí, 
especialment una vegada resolt el procés d’esta-
bilització.

• Negociació de la doble via per a l’accés a la fun-
ció docent, en el marc de l’article 61.6 de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic. 

• Nomenament durant els mesos d’estiu per al 
professorat interí que ha fet cinc mesos i mig de 
feina, en compliment de l’Acord marc de 2015.

• Incorporació del permís d’assumptes propis per 
al professorat interí.

Seguim 
lluitant



1
Descentralització de l’administració educativa i 

capacitat efectiva de gestió i decisió de la futura 
Direcció Territorial d’Educació de Menorca amb el 

finançament adient per fer-ho possible.

2
Mesures per pal·liar els efectes de la doble 

insularitat.

3
Indemnització per residència adaptada a la 

realitat de l’illa.

4
Afavorir l’accés a l’habitatge per al col·lectiu 

docent.

5
Tribunals d’oposicions de totes les especialitats 

que s’ofereixen a Menorca amb seu a la nostra illa.

6
Formació per al Comitè de seguretat i salut 

laboral a Menorca.

Més propostes
7

Execució del Pla d’Infraestructures pel que fa a la 
construcció de centres educatius pendents des 

de fa anys: nou CEIP a Es Mercadal, nou CEPA Maó, 
Conservatori Professional de Música de Menorca 

(Maó), CIFP a Ciutadella, CIFP a Es Castell.

8
Garantir el servei de transport escolar a totes les 

etapes educatives per a tota l’illa que permeti 
l’assistència diària als centres educatius.

9
Millorar el servei de transport escolar per a les 

activitats complementàries i extraescolars: 
garantir la seva prestació i  gratuïtat.

10
Augment de la dotació de professionals de 

suport i atenció a la diversitat per a tot tipus de 
necessitats específiques de reforç educatiu.

11 
Augment dels professionals de l’especialitat 

d’orientació educativa, d’acord amb el nombre 
real d’unitats de cada centre i reconeixent l’esforç 

que fan molts centres per augmentar les seves 
unitats mitjançant els PIE.

Consulta el programa electoral complet a  
www.stei.cat/publica/eleccions



M

aria Bel Barceló Mata
s

Rosa Cabiró Olives

Santi Arguim bau Pons

Laura Barrera Marqués

Esther Ca m pos Royo

Joana Caules A melle

r
Susi Alonso Villanueva

Pau Arranz Morell

Begoña Bonet Jiménez

Rosa Ca m ps Garmón

Sito Caules Coll

Pilar Coll Pons

Biel Barceló Martí

Carles B onet Sanchis

Roser Carretero Gu errero

Sandra Cerezo Peco

Rafel Carretero Moreno

Representants
dels treballadors i de les  
treballadores de l’ensenyament



Sergi Cleofe Hu guet

Verònica Donato Orf l

a

 

Albina Freitas Moll
M

arta G uerra Gratacós

Daniel C oca Serra

Jau m e Fabregat Mestre

Pilar Gener Llopis

Isabel Juaneda Novella

Eva Febrer Florit

Encarna Goñalons M
oll

Cristian Llabrés Ribas

Lena Anglada Salord Elia Do mingo B arberà

Llorenç Forcada M
oll

Pere G orrias Pons

Biel Llinàs Sansó



Josep M arí Pallic
er

Conxi Masreal M ascaró

Noèlia Moll Martí

Júlia Orf la Ferrer

Joan M anel Martí Llufri
u

M
agdalena M ercadal P

ra
ts

Da mià M oll Pons

Josep Piris Juaneda

Antonio Martinez Raya

Mar M ercadal Sintes

Paula M as Aguiló

M
agdalena M oll C

apó
Pepe Oliver Gener

Núria Pons M arqués

Jordi Niñerola Medina

Moisès Pons M arqués



Mari Pons Salord

Alodia Sánchez Fernández

Enric Tur Ferrer

Cati Villalonga Novo

Marga Vinent Pallis
er

Anna Pons Sans

Pilar Vinent Genestar

Jordi Vivó Bosch

Antoni Quetglas Maroto

Ivan Serra Go mila

Joan Uris Mercadal

Antoni Vinent Pallis
er

Mercé Rebull Ollé

Araceli Torrent Triay

Damià Sansaloni Pons

Amb tu

Neus Vidal Jordi



T’acompanya
L’STEI sempre hi és quan el necessites. Amb l’STEI 
no camines totsol. Amb l’STEI tens molts de com-
panys de viatge per superar ansa per ansa les 
dificultats que sorgeixen en el camí. L’STEI sempre 
hi ha estat en els moments bons i, sobretot, en els 
difícils (per una escola laica, fent esmenes a la LEIB, 
amb propostes de millora de la LOMLOE, forçant la 
negociació d’unes noves instruccions d’avaluació de 
la LOMLOE, amb el català com a llengua vehicular a 
totes les etapes de l’ensenyament, per una solució 
per al professorat tècnic d’FP…). 

T’escolta i fa sentir la 
teva veu
A les meses sectorials de les Illes i de Madrid, amb 
veu pròpia a les Illes i a través de la Confederació 
d’STEs a l’estat. Arreu exigeix i negocia les millo-
res que l’educació necessita. Amb la teva força és 
present als consells escolars de cada illa i al Consell 
Escolar de les Illes Balears. Gràcies a la suma de 
tots hem aconseguit que la capacitació completa de 
català sigui un requisit en el procés d’estabilització o 
que la Conselleria d’Educació reaccionàs davant la 
denúncia de l’incompliment del Pla d’infraestructu-
res. Feim feina per un cos únic docent, reclamam un 
finançament just i la recuperació del poder adquisitiu 
del professorat. 

T’ajuda en tot allò que 
necessites
Per a qualsevol petit dubte o problema complicat. 
Sempre tens gent de l’STEI disposada a donar-te 
una mà amb rigor i seriositat, tant si és al matí com 
al capvespre, estiu o hivern, siguis a l’illa que siguis. 
A través del Connecta, del correu electrònic, per 
telèfon a cada una de les seus, amb reunions vir-
tuals sobre els diferents tràmits (interinitats, procés 
d’estabilització, concurs de trasllats, comissions de 
serveis...). També amb l’edició de guies sobre qüesti-
ons relacionades amb l’àmbit docent (fase de pràc-
tiques dels opositors, permisos i llicències, formació 
del professorat, ajuts del Fons social, prestacions de 
MUFACE, jubilacions del personal docent, capacita-
ció digital docent).

Et defensa  
i et protegeix
Els serveis jurídics del sindicat vetlen perquè no 
es vulnerin els teus drets, t’assessoren amb total 
garantia, et representen quan i on faci falta. Saps que 
tens les espatlles ben cobertes. En aquest sentit, 
l’STEI ha guanyat per primera vegada una sentència 
que reconeix 16 setmanes addicionals de permís a 
les famílies monoparentals, les persones substitu-
tes cobren el complement de tutoria o de cap de 
departament i s’han restablert els drets d’aspirants a 
la llista d’interins que havien quedat exclosos, entre 
d’altres casos.

L’STEI 
amb tu
Perquè t’acompanya, t’escolta, t’ajuda i et defensa.


