
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓ SOBRE EL NOU ROC 

 
 
La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca expressa el seu rebuig 
al nou Reglament Orgànic de Centres (ROC), per diferents qüestions. En primer 
lloc, perquè atorga al director/a del centre les funcions que fins ara pertocaven 
als membres de l’equip directiu. Si el director ho considera oportú, ara podrà 
delegar les seves atribucions a les prefectures d’estudis o a les secretaries 
d’escoles i instituts. 
 
Un altre dels punts discrepants són les referències que es fan, d’una manera 
difosa, al lideratge, amb un esperit que remet al model de gestió de l’empresa 
privada; i converteix el director o directora més com un cap de personal que com 
un membre més de la comunitat educativa. 
 
D’altra banda, al redactat que es presenta s’atorga un poder excessiu als 
directors dels centres, la qual cosa ens preocupa per la pèrdua de decisió del 
claustre. 
 
Consideram, a més, que s'inclouen punts que empitjoren significativament les 
condicions laborals dels docents, com per exemple, l'augment d'hores de 
permanència al centre i que no haurien d’estar incloses en el ROC, si no que 
s’haurien de regular mitjançant les Instruccions d’organització i funcionament de 
centres.  
 
El Ple de la Junta  s’oposa a l’avaluació del professorat que també apareix en el 
ROC. Veu bé una avaluació global del sistema educatiu de caràcter formatiu, 
però no accepta que aquesta es faci servir per a establir jerarquies entre el 
professorat i per a consolidar diferències salarials. 
 
Pel que fa al marcatge horari en els centres educatius, reclama que aquesta ha 
de ser una opció, en qualsevol cas, aprovada pel claustre de professors. Sobre 
els perfils de les places docents, presents en el ROC i en la LEIB, està establert 
que es puguin dotar únicament a través de la convocatòria anual de les 
comissions de serveis; en cap cas com un sistema habitual de provisió de places 
a criteri de l’equip directiu i donar peu a una selecció encoberta del professorat. 
 
La Junta de Personal no Universitari de Menorca valora de manera positiva 
l’actualització d’una normativa que és de l’any  2002, però no admet de cap 
manera que això es faci a costa de la democràcia en els centres i de la igualtat 
entre els docents. 
 



RESOLUCIÓ SOBRE LA RELIGIÓ EN ELS CENTRES PÚBLICS 
 

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca defensa una vegada 
més que totes les religions han de quedar fora dels centres públics, ja que 
l’escola laica ha de fomentar espais de diversitat, d’acceptació de les diferències 
i d’inclusió. Considera que allò que forma part de l’esfera privada i íntima de les 
famílies i dels llocs de culte no ha d’envair els espais públics que són de tothom. 
 
El Ple de la Junta expressa també el seu desacord en l’establiment de mesures 
que segreguen l’alumnat, aquesta vegada en funció de les creences de la seva 
família. A més, amb l’agreujant de la introducció de noves religions en els centres 
públics, es consolida un fet que sempre ha anat en contra de la Constitució, que 
defineix Espanya com un estat aconfessional. Ara ja no només serà així, sinó 
que passarem a formar part d’un estat multiconfessional. 
 
La Junta de Personal es referma, una vegada més, en la necessitat d’una escola 
pública laica, de qualitat, inclusiva, que imparteix coneixements universals 
científics acceptats de forma general, no basats en revelacions o inspiracions 
particulars i que desenvolupa el raonament com a facultat específica humana i 
la capacitat de crítica; respectuosa amb la diversitat, compensadora de les 
desigualtats, allunyada dels dogmes de les religions i que no fomenti la 
segregació dels infants i joves. 
 
RESOLUCIÓ SOBRE EL PRESSUPOST PER A EDUCACIÓ DE L’ANY 2022  

 
Davant la negociació dels pressuposts de la Comunitat autònoma per a l’any 
2022 i amb un curs 2021-22 marcat pels efectes de la pandèmia, cal tenir present 
que tant la LOMLOE com l’avantprojecte de la LEIB parlen d’una educació 
inclusiva.  
 
Per la seva banda, una de les mancances del curs actual és la falta de 
professorat de suport, així com també de professionals per a l’atenció a la 
diversitat, amb l’agreujant del restabliment d’unes ràtios anteriors a la pandèmia 
molt altes. Aquests professionals són els garants de l’educació inclusiva que amb 
tant d’èmfasi pregonen tant la LOMLOE com la LEIB.   
 
L’avantprojecte de llei de la LEIB, en la seva disposició addicional catorzena, 
parla de destinar un 5% del PIB a educació en un termini de vuit anys. Tots els 
sindicats de la Junta de Personal han presentat esmenes exigint l’augment 
d’aquest percentatge i la reducció del termini per al seu assoliment.  
 
Per aquest motiu, el Ple de la Junta de Personal Docent no Universitari reclama 
que el pressupost destinat a Educació per a l’any 2022 compti amb la dotació 
adequada per a atendre les necessitats del sistema educatiu de les Illes Balears 
i per a fer front als efectes derivats del confinament i de les mancances de 
l’alumnat més vulnerable. Cal que l’Educació sigui una prioritat del Govern de les 
Illes Balears i que això vagi més enllà de les paraules. 
 
 

 



RESOLUCIÓ SOBRE EL SALARI DEL COL·LECTIU DOCENT 
 

La Junta de Personal no Universitari de Menorca denuncia que, mentre la 
Presidenta Armengol recomana apujar els sous de tots els treballadors, no fa el 
mateix amb els treballadors públics, com és el cas del professorat de 
l’ensenyament públic. 

La Presidenta oblida que ella comanda l'organisme més gran d'aquesta 
comunitat autònoma, el Govern de les Illes Balears, amb més de 40.000 
persones en plantilla. Dona consells a ca d’altri, però no aplica aquestes 
mateixes mesures amb els seus treballadors. 

Aquest menyspreu rebut respecte a altres autonomies i altres funcionaris de les 
Illes Balears, ens condueix a reclamar una educació de qualitat i en igualtat. Per 
això, després de conèixer que s'ha incrementat el pressupost de la comunitat en 
49 milions d’euros, i que Europa acaba d'aportar nous fons per a mantenir els 
serveis als ciutadans, no entenem “l'esforç” dels nostres polítics per mantenir 
aquesta “rigidesa retributiva”.  

Cal recordar que a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, l’accés 
a l’habitatge és dificultós, l’augment continu del preu dels combustibles i dels 
aliments posa en desigualtat els docents de les illes respecte a la resta de 
territoris. 

Per això, la Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca reclama el 
pagament immediat amb caràcter retroactiu del 2,9%  d’increment de les 
retribucions per al professorat de l’ensenyament públic, tal com va aprovar en el 
seu moment el Consell de Ministres del Govern de l’Estat. A més reclamem que 
ara que es negocien els pressupostos per l’any vinent, s’incorporin també les 
millores salarials anunciades a nivell estatal. 

 

RESOLUCIÓ SOBRE LES RÀTIOS 

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca considera que no es 
pot parlar de “normalitat”, ja que ens trobam dins un curs novament marcat per 
la pandèmia. 
 
El Ple de la Junta expressa el seu desacord per la tornada a les ràtios anteriors 
a la pandèmia, decisió que considera del tot desafortunada. S’haurien d’haver 
mantingut les ràtios del curs passat, al voltant dels 20 alumnes per aula, ja que 
s’ha demostrat amb escreix el seu bon funcionament, tant des d’un punt de vista 
pedagògic com sanitari. Ha quedat ben clar que l’escola ha estat un lloc segur, 
malgrat els efectes de la pandèmia. 
 
Amb aquestes ràtios és gairebé impossible respectar les mesures de seguretat, 
com la distància mínima entre alumnes, i a més no s’ha dotat els centres amb 
més recursos per a assolir les condicions adequades d’una bona prevenció.    



Exigim la baixada de ràtios de manera permanent i no només temporal per 
criteris sanitaris, amb l’objectiu de poder assolir una educació de qualitat, 
inclusiva, d’atenció a la diversitat, basada en criteris pedagògics i no basada en 
criteris “d’estalvi econòmic”. 
 
 


