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Avui s’ha aprovat al Consell de Govern l’Avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears

i des del Sindicat Docent Alternativa volem recordar que s’ha fet d’esquenes a una bona

part de la comunitat educativa; els docents i els seus representants.

El Conseller d’Educació i Formació Professional, el Sr. Martí March, es va comprometre a

presentar aquest avantprojecte i crear grups de treball per poder consensuar-ne els

aspectes sociolaborals d’aquesta llei. Els sindicats que representem els docents encara

estem esperant la creació d’aquests grups de treball, que no sabem si s’organitzaran abans

de l’aprovació definitiva de la llei.

Si bé estem satisfets perquè algunes de les nostres esmenes a versions anteriors apareixen

en aquesta versió 5 del document, ara mateix no compta amb el nostre suport pels següents

motius:

● Pensam precipitat fer una llei educativa abans del desenvolupament de la LOMLOE

● Una llei que afecta un sector tan esencial ha de comptar amb la participació dels

docents que són els que estan a les aules i saben com canvia la pedagogia i

l’alumnat amb el pas del temps.

● Hi ha qüestions essencials com les ràtios màximes, que a petició nostra s’ha

introduit a l’articulat, però han de ser més concretes i més ara que s’ha demostrat

que una ràtio adequada millora substancialment el procés d’ensenyament.

● La participació democràtica dels claustres en el funcionament dels centres sempre

ha estat un motiu de lluita. Nosaltres entenem l’autonomia de centre , amb la

participació directa dels dels claustres de docents.

● La distribució equilibrada de l’alumnat entre la xarxa pública i concertada, no

s’aborda d’una forma sistemática i contundent , per eliminar aquest greu problema

que a la pràctica genera un sistema educatiu dual.

● Com a sindicat hem de vetllar per les condicions laborals i econòmiques del

professorat i volem una memòria econòmica de com es produiran les millores

salarials. El text fixa un calendari poc ambiciós, com per exemple en el
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desenvolupament de la carrera professional , que ja està implantada a la resta de

funcionaris.

● L’increment fins al 5% PIB de la inversió en educació, ha de tenir uns terminis

concrets, amb uns increments anuals progressius perquè d’altre manera, tornarà a

quedar com ja ve essent habitual en un brindis al sol. Aquesta comunitat autònoma,

ha de deixar clar si vol una educació de qualitat o si vol continuar amb una educació

“low cost”. En una qüestió com aquesta, on hi ha unanimitat dins la comunitat

educativa, no hi hauria d’haver cap problema per arribar a un consens .


