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Aportacions
Esperem les vostres aportacions
als currículums : Música i arts
http://
www.sindicatalternativa.cat/perfer-aportacions-curriculums/

Teniu molt a dir
Aquí teniu l’esborrany de PALIC i
model lingüístic
http://
www.sindicatalternativa.cat/perfer-aportacions-palic-modellinguistic/

Educació 0-3 anys
http://
www.sindicatalternativa.cat/
decret-deducacio-de-0-3anys/

Serveis d’orientació
http://
www.sindicatalternativa.cat/
mesa-de-treball-projectedordre-sobre-els-serveisdorientacio-educativa-social-iprofessional/

Resum de la mesa sectorial
d’educació del 16/01/2018
A la mesa sectorial d’educació s’han tractat el
següents punts:
1
Reglament de funcionament de la mesa
sectorial.
2
Mesures d’estabilitat dels docents interins
3
Torn obert de paraules. Estiu dels interins
Pel que fa a la proposta de funcionament de la
mesa sectorial, l’administració ha motivat la
necessitat d’establir un reglament de la mesa
sectorial, i especialment pel que fa a les actes de les
sessions. Des d’Alternativa, hem demanat algunes
modificacions que permetin i reflexin el funcionament
habitual de la mesa, peticions que han estat recollides
per la conselleria. S’ha aprovat el reglament de
funcionament de la mesa sectorial.
En relació a la negociació de mesures d’estabilitat
dels docents interins, Alternativa juntament amb
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Millora de
l’aprenentatge de
l’anglès
http://
www.sindicatalternativa.cat/
nou-pla-pilot-per-a-la-millorade-laprenentatge-de-langles-afp/
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UOB, CCOO i UGT, hem presentat aquesta proposta
de mesures d’estabilitat. En els propers 3 anys hi
haurà unes 3000 places d’oposicions i a dia d’avui
només hi ha unes 2600 vacants al sistema
educatiu.Des del nostre sindicat no volem proposar
cap pacte d’estabilitat que no es pugui complir a la
pràctica i que generi molts d’interins de pacte
desplaçats i alhora interins amb manco puntuació
desplacin altres interins amb més mèrits.
Al torn obert de paraules, hem demanat explicacions
sobre el cobrament de l’estiu dels interins que es
recull als pressupostos aprovats pel Govern i que no
corregeix el presentat a l’esborrany de pressupostos.
A la practica no es recupera el cobrament de l’estiu
dels interins, i molts companys continuaran sense
cobrar i puntuar aquest període. La conselleria ha
esgrimit raons tècnico-legals que impedeixen el
pagament de l’estiu com es feia abans del 2012.
Nosaltres ens hem oposat al redactat plantejat i hem
exigit que aquest estiu tots els interins cobrin l’estiu
com s’havia promès. Davant les dificultats legals
s’han de cercar solucions, perquè els tecnicismes
legals no poden passar per damunt del dret a cobrar
el mateix per una mateixa feina.
Des d’Alternativa, hem tornat a plantejar
el
pagament en forma d’un nou complement salarial
l’import corresponent a la part proporcional del mes
de juliol, això permetria que tots els interins cobrin la
part proporcional que els correspon , fins i tot, a tots
aquells que no arribin als famosos 5 mesos i mig.
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/01/18/
educacion-estudia-crear-plus-salarial/1280196.html
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