
VALORACIÓ DE L’INICI DE CURS 

La Junta de Personal Docent no Universitari valora la situació de l’inici del curs escolar
2015-2016 amb una normalitat “relativa”. Per una banda, perquè no hi ha cap tipus de
mobilitzacions previstes per a aquestes dates,  com havia succeït  al  llarg dels darrers
cursos dins un ambient de molta conflictivitat, perquè s’ha derogat la Llei de Símbol, la
Llei  per  a  la  Convivència,  s’ha  posat  punt  i  final  als  expedients  dels  directors  de
Menorca,  o perquè el  TIL ja  forma part  de la  història.  També considera de manera
positiva la voluntat de diàleg i d’entesa del nou equip de la Conselleria d’Educació i
l’execució d’algunes mesures que ha pres, com la contractació per a aquest curs escolar
d’uns 375 professors més, un fet  que sens dubte ajudarà a pal·liar  els efectes de les
retallades de l’anterior Govern de José Ramón Bauzá.  

Malgrat  aquests  fets,  encara  no  està  resolt  el  conflicte  dins  el  sector  educatiu  de
l’ensenyament públic amb una vaga indefinida, des del setembre de 2013, que no s’ha
desconvocat. La JPDnU desitja que es donin les passes adients entre els negociadors
perquè es trobin les solucions pràctiques i definitives per a la bona qualitat del sistema
educatiu de les Illes Balears. 

Encara  hi  ha mancances  importants  en  el  nostre  sistema educatiu,  que s’haurien  de
resoldre per part  de l’equip del conseller  Martí  March: tenim ràtios molt  elevades a
alguns centres, hi  ha manca de professorat de suport.  Segons les dades de la pròpia
Conselleria, hi ha 528 unitats d’infantil amb ràtios superiors als 22 alumnes per aula.
Cal recordar  que la LOE fixa les ràtios a infantil  i  a primària  de 25 alumnes,  30 a
secundària i 35 al batxillerat; i que encara continua vigent el Reial Decret 14/2012 del
ministre Wert que permet augmentar-les fins a un 20%.

El capítol d’infraestructures presenta moltes deficiències, com és la manca de mobiliari
a aules de nova creació, la presència d’aules prefabricades, o el cas de menjadors que es
troben dins aules prefabricades. També hi ha projectes de noves escoles aprovats que
encara no s’han executat, com succeeix a Campos, a Caimari o a Santanyí. 

Per altra banda, la JPDnU rebutja totalment la posada en marxa de la LOMCE, que
aquest  curs  s’implanta  a  tots  els  cursos  de  primària  i  a  alguns  de  secundària  i  de
batxillerat,  perquè, entre molts altres aspectes, és un atac frontal a la presència en el
nostre  sistema  educatiu  de  les  matèries  artístiques,  filosòfiques,  humanístiques  i
tecnològiques; i suposa una minva d’un 10% del disseny dels currículums per part de
les comunitats autònomes de l’Estat. 

El darrer pressupost educatiu que ha elaborat el Govern de José Ramón Bauzá dedica, a
la partida d’Educació, un total de 800 milions d’euros per a l’any 2015, una quantitat
que  suposa  el  3,08%  del  nostre  PIB.  Les  recomanacions  internacionals,  com  la
UNESCO, parlen  de dedicar-hi  el  6,5% del  PIB.  Fins  i  tot  el  ministre  Montoro ha
reconegut que el dèficit fiscal de les Illes Balears és de 1.330 milions d’euros, un 5,08%
del nostre PIB, el doble del que el darrer Govern va destinar a Educació.  

Davant aquestes dades, la Junta de Personal Docent no Universitari reclama, ara més
que  mai,  un  finançament  just  per  a  la  nostra  Comunitat,  un  fet  que  ens  permetria
garantir la bona qualitat dels nostres serveis públics per a tota la ciutadania.   



De la informació que ens han fet arribar els centres sobre les seves demandes encara
pendents,  es  desprèn  que  allò  que  més  reclamen  les  escoles  i  els  instituts  són
professionals dels equips de suport i més professorat per a poder fer desdoblaments.
Segurament es tracta d’aquell milenar de mestres i professors que el Govern de José
Ramón Bauzá va enviar a l’atur, com a conseqüència de les retallades. És positiu que la
Conselleria n’hagi contractat 375 més, però encara queda molt de camí per recórrer. 

      


