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No som #InterinsDe Guaret  

En un principi el Projecte de llei dels 
Pressupostos Generals de l’Estat, deia que 
els docents interins no podrien tenir un 
contracte superior a tres anys, ja sigui en 
forma de contracte únic o en forma de 
contracte en cadena. 
Davant aquesta situació, i dins de les 
competències que tenim, Alternativa va fer 
les següents passes per fer que aquesta 
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Comissions de 
serveis 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
comissions-de-servei-
curs-17-18/ 

MESA 2/5/17 

• Infraestructures  

• Majors de 55 anys 

http://
www.sindicatalternativa.cat 

PIP 

Informació de centres que el 
proper any tendran projectes 
d’innovació 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
reunio-informativa-de-pip/ 
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normativa absurda i perjudicial desaparegui 
de la llei amb més incidència de l’any: 

-Establir contactes amb diferents partits 
polítics de les Illes Balears per tal que 
presentin esmenes a aquest punt. 

-Posar-nos en contacte amb altres sindicats 
de l’Estat per poder fer front comú. 
-Portar la qüestió a la Junta de Personal 
Docent de les Illes Balears. 
-Donar a conèixer la situació a la Mesa 
Sectorial d’Educació. 

Fa pocs dies hem sabut que sembla ser que 
el PP ha fet una passa enrera, i ha modificat 
l’article abans esmentat. 

http://m.arabalears.cat/balears/PP-recula-
l i m i t a c i o - c o n t r a c t e s -
interins_0_1793820819.html 

De totes maneres seguirem atents a 
l’evolució de la normativa en el procés que 
encara ha de seguir al Congreso de los 
Diputados de Madrid per prendre les 
mesures necessàries. 

�2

Quotes curs 17/18 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
quotes-curs-201718/ 

 Homologació de 
formació docent. 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
novetat-homologacio-formacio-
docent/ 

Calendari curs 17/18 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
calendari-escolar-1718-boib/
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Tot i el pla de millora d’Infraestructures que el Govern de les Illes Balears 
ha preparat i presentat fa unes setmanes, els docents que cada dia 
trepitgem l’aula sabem que encara estarem lluny de tenir unes escoles i 
instituts dignes i completament equipats per dur a terme la tasca docent 
amb total eficàcia i adaptada al segle XXI. 
Són molts els problemes que ens trobem. En alguns pobles i ciutats el 
més greu de tots és la manca de nous centres, deguda al passotisme de 
governs d’altres èpoques, però que encara avui ens afecten i que 
necessiten una resposta inmediata per part de l’administració. 
A més, en el dia a dia en un centre, ens trobem petits desperfectes que 
no  faciliten l’aprenentatge de l’alumnat: centres amb ‘fibrociment’, ‘aules 
modulars’, persianes trencades, xarxes d’internet poc potents i un llarg 
etcètera. 
No ens ho podem permetre! Per això et demanem que ens enviïs aquesta 
informació per poder denunciar les mancances i millorar-les!
Necessitem #InfraestructuresDignes! 

I tu hi tens molt a dir!!
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http://www.sindicatalternativa.cat/infraestructures-dignes/

