
Resolució sobre la falta de voluntat negociadora de Conselleria 

 

La JPDnU trasllada el seu malestar davant la nul·la voluntat negociadora de la 

Conselleria d’Educació envers a les propostes sobre: oposicions, control assistència 

professorat, convocatòria interins( per primera vegada s’aprova una convocatòria 

d’interins amb tots els representants dels docents en contra), així com molts altres 

aspectes dels quals esperem resposta. 

Resolució sobre l’Avantprojecte de la Llei d’Educació de les Illes 

Balears. 

 

La Junta de personal docent de Menorca demana al conseller la suspensió de la 

tramitació d’aquest Avantprojecte de la Llei d’educació de les Illes Balears i insta la 

Conselleria a dedicar el màxim d’esforços possibles a la derogació de la LOMCE i 

recuperar al màxim les competències pròpies de les Illes Balears. Al mateix temps, 

demana a la Conselleria la redacció d’un nou text que reculli íntegrament els punts que 

a continuació s’exposen: 

 

Arraconament del català a l’educació 

 
L’Avantprojecte no garanteix l’ensenyament en català tal com ho preveu el Decret de 

mínims. Si s’aprova aquesta Llei, es deixarà sense vigència el Decret de mínims del 

català, una mesura consensuada en el procés de normalització de la nostra llengua. 

No es pot admetre cap passa enrere ni cap rebaixa en relació amb aquesta qüestió. 

 

Sistema gerencial i pràctiques neoliberals (carrera professional lligada a l’avaluació i sistema 

de provisió) 

 

L’Avantprojecte deixa en mans dels directors l’elecció de docents que s’han 

d’incorporar als centres a través de l’entrevista personal així com la perfilació i/o 

requisits de les places. 

 

Aquest instrument de selecció és subjectiu i, per tant, en aquest sentit no es garanteix 

el principi de mèrit, igualtat, capacitat i publicitat. 

 

La redacció actual assumeix com a propis alguns articles de la LOMCE pel que fa a la 

selecció dels professors i tampoc fa cap passa per recuperar les competències i 

atribucions que els claustres varen perdre quan s’hi aplicà. 

 

No estam d’acord amb una carrera professional que suposi la implementació 

d’incentius de productivitat i fomenti la competitivitat en lloc del treball cooperatiu entre 

els docents. La carrera professional afecta les condicions sociolaborals dels docents i 

s’ha de negociar a la Mesa Sectorial d’Educació. 

 

Nous àmbits de negociació que contraresten la representació de la part social dels 

docents. Blindatge de les competències de la mesa sectorial per garantir una educació 

democràtica 



L’Avantprojecte buida de competències i continguts una Mesa Sectorial en què s’hi 

representen els interessos i drets de tot el professorat. Alhora, estableix altres fórmules 

per negociar aspectes que són propis de la Mesa Sectorial, tal com és acudir a 

associacions corporativistes amb les quals pretén negociar els interessos  de tot el 

sector docent. 

 

Reivindicam que la Mesa Sectorial d’Educació, la legitimitat de la qual prové del resultat 

d’unes eleccions sindicals, mantingui la seva capacitat d’àmbit de negociació de totes 

aquelles qüestions que afecten les condicions sociolaborals del col·lectiu i la millora de 

l’ensenyament públic i que no es buidin de contingut les seves atribucions (en aquests 

moments, ja prou malmeses). 

 

Finançament amb uns terminis i un percentatge del tot insuficient 

 
El document no compromet cap partida pressupostària per dur-se a terme, quan el 

mateix partit polític que presenta aquest avantprojecte es va comprometre a arribar a 

un pressupost d’educació del 5% del PIB. 

 

És significatiu que no reflecteixi cap quantia econòmica, fet que deixa palès que no 

persegueix la qualitat educativa sinó la implantació de mesures neoliberals i pràctiques 

pròpies de l’empresa privada. 

 

Més compromís en les mesures de l’escolarització equilibrada amb la intenció d’evitar 

que certs centres concentrin d’una manera totalment desproporcionada la majoria 

d’alumnes amb necessitats o amb un major desavantatge social, un fet que dona lloc a 

la creació de centres «gueto» i que fa molt difícil la igualtat d’oportunitats per a tot el 

nostre alumnat, de manera que s’haurien d’establir mesures per fer un repartiment 

igualitari entre els centres públics i els privats-concertats. 

 

Ensenyament públic com a eix vertebrador del sistema educatiu 

 
Cal que l’augment de l’oferta de places correspongui a l’escola pública, que garanteix 

l’accés de tots els alumnes a l’ensenyament en condicions d’igualtat i equitat social i 

que compensa les desigualtats com a instrument dinamitzador d’una societat més justa 

i respectuosa amb la diversitat i d’una convivència pacífica, tolerant i integradora. 

 

L’articulat de l’Avantprojecte parla del dret de la lliure elecció de centre i hom considera 

que no hi hauria d’aparèixer. S’ha d’intentar l’equilibri en l’admissió d’alumnes amb 

criteris clars per garantir la igualtat d’oportunitats i arbitrant mesures tendents a 

l’escolarització universal amb aplicació de barems objectius que facin compatible el dret 

a l’educació amb la planificació en l’escolarització. 



Recuperació de la democràcia en els centres públics i concertats. La 

democràcia recau en els claustres 

 

Cal que l’escola pública i concertada recuperin totes aquelles atribucions que 

se li varen suprimir amb la posada en marxa de la LOMCE. Tant els claustres 

com els consells escolars són els òrgans de decisió efectius en totes aquelles 

qüestions que els afecten. No s’ha de deixar aquesta atribució només en mans 

dels directors i directores i de la Conselleria, com ha passat recentment amb el 

sistema de marcatge horari. 

 

Desenvolupament i regularització de l’etapa educativa 0-3 

 
El desenvolupament i la regularització de l’etapa 0-3 ha de ser des de l’oferta 

pública i hauria de ser íntegrament de gestió pública directa, gratuïta i 

homogènia per protegir millor els drets dels infants i dels treballadors i 

treballadores d’aquest sector. S’hi han d’involucrar totes les administracions. 

 

Reducció de ràtios i d’hores lectives; un camí cap a la millora educativa 

 
L’horari lectiu hauria de ser de 23 hores per a infantil i primària i de 18 hores 

lectives en la resta dels ensenyaments. És urgent una reducció de ràtios en tots 

els ensenyaments, tal com recomana la Llei 4/2019. 

 

Resolució sobre augment salarial 

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca demana LA 
CONVOCATÒRIA URGENT DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ D’EMPLEADES I 
EMPLEATS PÚBLICS DE LA CAIB PER APLICAR QUAN ABANS LA PUJADA 
SALARIAL DE 2020, amb la finalitat de tractar d’implantar, el més aviat possible, 
en l'àmbit de la CAIB l'aplicació del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel 
qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions recollides en el II 
Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, entre 
d'altres la pujada del 2% de sou en termes homogenis de totes les empleades i 
empleats públics de l'administració, signat el 9 de març de 2018 pel Govern 
d'Espanya i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF. 

Aquest Acord és aplicable al personal funcionari, laboral i estatutari, així com al 
personal de l'administració local, i per això consideram urgent la convocatòria de 
la citada mesa, com ja es va demanar a la mesa Sectorial d’Educació que els 
docents de les Illes Balears cobrem el més aviat possible la pujada salarial 
corresponent. 

 

Resolució sobre la retirada del sistema de marcatge 
 
La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca reitera la seva petició 
de que s' elimini el sistema de marcatge que s'està imposant actualment i es torni 



al sistema anterior que hi havia abans de les instruccions de dia 2 de juliol de 
2019. 
Defensam i reiteram els motius i la justificació d' aquesta demanda que ja estan 
exposats a la resolució de 15 d' octubre aprovada per aquest  plenari i instam a 
que siguin els claustres els que decideixin manera democràtica el sistema de 
control d' assistència dels docents. 
 

Resolució sobre els romanents dels centres 

 

La Junta de Personal no Universitari de Menorca expressa 

la seva disconformitat en el fons, i sobretot en les formes, amb en què la 

Conselleria d'Educació ha aplicat les mesures relacionades amb 

els romanents dels centres educatius, ja que això afectarà al funcionament 

d'aquests. Per això, la JPDnU sol·licita que aquest tema es negociï en mesa 

sectorial amb els representants dels treballadors i treballadores. 

 

Resolució sobre el replantejament de la ubicació del nou CIFP 

de la zona de llevant 

 

La Junta de Personal Docent No Universitari de Menorca eleva les protestes del 
professorat d’FP i dels Caps de departament de la zona de Llevant, així com 
també de l’Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Menorca per 
ignorar les peticions de diàleg que ha demanat reiteradament la comunitat 
educativa pel que fa a la ubicació del nou CIFP de la zona de Llevant.  
- Exigim que s’aturi el projecte del CIFP a la ubicació imposada per Conselleria 
per tal de garantir que s’estudia la viabilitat de les alternatives presentades pel 
professorat.  
- El mapa educatiu de Menorca quedarà reestructurat pel projecte del CIFP. 

Demanam que es tengui en compte la comunitat educativa per tal de planificar-

lo. 

 

Adhesió al manifest en suport de la llengua catalana  
 

La Junta de Personal Docent No Universitari de Menorca s’adhereix al Manifest 

Docent de suport a la Llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge 

al sistema educatiu de les Illes Balears. Per a veure l’exposició de motius 

reproduïm el text íntegre a continuació: 

 

Manifest docent de suport a la llengua catalana com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge al sistema educatiu  
de les Illes Balears 

 

 La llengua pròpia de les Illes Balears és un patrimoni fonamental de la nostra 
cultura, constitueix un dels elements d'identitat i de cohesió social més 



importants del nostre país. Des dels anys vuitanta l'educació, l'escola i la 
comunitat educativa han estat un pilar bàsic en la transmissió de la nostra llengua 
com a patrimoni comú per a tots els habitants de les Illes Balears. La tasca que 
milers de docents han fet a tots els nivells i durant els darrers quaranta anys per 
generalitzar l'adquisició, estendre l'ús de la llengua catalana i construir un 
sistema educatiu inclusiu i de qualitat, no solament s'ha de mantenir, sinó que 
també s’ha de consolidar i reforçar constantment.  
Davant la proposta d'Avantprojecte de llei d'educació de les Illes Balears 
presentada recentment per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, pel 
que fa concretament al model lingüístic, consideram necessari des de l'àmbit 
docent manifestar els següents punts:  
-Qualsevol proposta de llei educativa o modificació de normativa actual ha de 
tenir caràcter progressiu i respectar l'esperit de l'actual marc de protecció, 
normalització i foment de la llengua pròpia de les Illes Balears, d'acord amb 
l'Estatut d'Autonomia, la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística i 
el Decret 92/1997, de 4 de juliol, conegut com a Decret de mínims.  
-La Conselleria d'Educació ha de reforçar la garantia de l’ús normal i vehicular 
de la llengua catalana a l'educació. Convé destacar que les normes abans 
esmentades disposen que s’ha de garantir el coneixement de la llengua però que 
també se n’ha de promoure l’ús.  
-La Conselleria d'Educació ha de multiplicar els recursos per incentivar l’ús del 
català en tots els sectors i centres educatius, tant públics com privats concertats, 
i s'han d'establir mesures perquè el català sigui més present en tots els àmbits 
d’actuació del sistema educatiu i arribi a ocupar el lloc que li correspon com a 
llengua pròpia de les Illes Balears. És ben cert que si en els altres àmbits socials 
no s'apliquen mesures que, amb coherència, apuntin en el mateix sentit, el 
sistema educatiu no és suficient, però és primordial en la consolidació social de 
la nostra llengua.  
-La normalització lingüística als centres educatius no es pot considerar assolida 
amb la implantació del 50 % de l’ensenyament en català i menys quan aquesta 
situació no s'ha aconseguit encara de manera efectiva al nostre àmbit educatiu. 
En aquest sentit, seria una greu equivocació crear un marc legal que posi en 
perill aquest mínim bàsic.  
-Una futura llei d'educació hauria d'establir els mecanismes eficients per a 
mantenir i desenvolupar de manera progressiva l’ús del català com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge al centres educatius. Únicament d'aquesta manera 
s'estarà en condicions de garantir el coneixement efectiu de les dues llengües 
oficials, la igualtat plena que marca l'Estatut d'autonomia, l'aprenentatge 
necessari de llengües estrangeres i es farà possible la igualtat d'oportunitats.  
-Per aconseguir que el català sigui la llengua d’ús habitual, l'entorn escolar hi ha 

de contribuir. És responsabilitat de les institucions crear i mantenir les condicions 

perquè el català sigui la llengua d’ús habitual i normal de l’àmbit educatiu general. 

D'altra banda, s’ha de propiciar la integració de la població nouvinguda 

mitjançant la immersió lingüística i cultural, per aconseguir una cohesió social 

veritable i duradora. En aquest sentit, s’han d’incentivar i implantar els plans 

d’acolliment lingüístic i cultural en català a tots els centres que ho necessitin. 


