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Història
 

Som Alternativa Docent, el sindicat de docents del sistema
públic de les Illes Balears. Alternativa va néixer el 2014, arrel
de moviment de l’Assemblea de Docents. Els postulars de la
qual van ser rebutjats per els sindicats tradicionals. Aquell

moviment ens va fer reflexionar i vam arribar a la conclusió
que, farts de no ser escoltats, era necessari crear noves formes
de sindicalisme, noves plataformes que s’atrevissin a escoltar
els docents i defensar i dur la proposta davant del Govern, fos

quin fos. La democratització com a bandera no té cap altre
objectiu que representar 

la veu dels docents. 
 

Eren moments de lluita oberta contra el Govern Bauzá per
molts motius. Ara, el panorama polític és molt obert i incert.
Nosaltres, si comptem amb el suport dels docents, hi serem,

sigui quin sigui el Govern. Hi vam ser, hi som i hi serem! 
 

Durant tot aquest temps, malgrat ser un sindicat petit, hem
marcat el camí en la negociació en temes importants com:

l’aplicació de la LOMLOE, la lluita contra la segregació escolar,
la lluita per la millora de les condicions laborals. Formar part

de la Mesa sectorial permet que una veu diferent i
independent pugui defensar els drets dels docents i pugui dur

la veu de dels docents les assemblees dels centres.
 
 
 



Què som? Com som? 
 

Alternativa docent té com a prioritat prendre decisions de
manera consensuada i democràtica amb els afiliats i afiliades.

Així incentivem també la participació activa en la presa de
decisions i en la defensa de drets. Estem convençuts que

necessitem, més que mai, sindicats forts. 
 

La transparència forma part de la nostra essència. Publiquem
sempre tota la documentació que la Conselleria proposa per

tal que ens puguin fer arribar propostes i expliquem les
reunions per donar a conèixer com s’han desenvolupat les

negociacions. A més, en les assemblees expliquem tot el que
hem fet durant l’any i fem públics els números amb el resum

econòmic. Només tenim els fons provinents de la quota
d’afiliació, una quantitat suficient per tenir el material mínim

necessari. És per això que no entrem al mercadeig de la
formació, creiem que l’empresa (la Conselleria) és qui ha de

formar els treballadors. I entenem que els nostres companys i
companyes, docents, no han de convertir-se en clients per

formar-se en la feina. Ens centrem en la millora de les
condicions sociolaborals dels docents i amb la millora de

l’educació dels alumnes.
 

Som una veu independent perquè no estem subordinats a cap
altre entitat ni partit polític. Només ens representem a

nosaltres mateixos. Amb aquesta llibertat, la nostra proposta
sempre surt de la veu dels docents i de les assemblees de

docents.
 
 



 
Entenem la negociació com una eina bàsica i necessària per

arribar als nostres objectius. 
 

Som honestos i sensats. Mai no prometrem res que no es pugui
aconseguir. La veritat i la realitat és la nostra manera d’actuar.
Això sí, mai deixarem de reclamar objectius que, per lluny que

semblin, siguin justos i necessaris. A més, som plurals: el debat i
el consens és constant. 

 
Com a organització interna, segons marquen els estatuts, estem

obligats a la renovació anual dels càrrecs directius de
l’organització i som docents que, temporalment, gestionem la

reivindicació professionalment. Tot i que vam intentar generar
canvis, les dinàmiques de la Conselleria d’Educació i dels

treballadors i tècnics no admeten altra fórmula i no fem servir
tota la quota horària de la qual disposem, només la necessària

per dur a terme les tasques. 
 

Volem prendre les decisions de manera consensuada i amb la
democràcia per davant, confiant en el criteri dels companys i

companyes. Entenem que la democràcia només millora la
situació. És així que vam ser els primers en convocar

mobilitzacions contra l’aplicació de la LOMLOE aquest inici de
curs o vam reivindicar per primera vegada la necessitat

d’habitatge per docents a llocs com Eivissa i Formentera o la
reivindicació de l’equiparació de la Carrera professional amb els

altres empleats públics.
 
 



Des de la nostra representació a les Juntes de Personal Docent i a
la Mesa Sectorial, hem marcat el ritme en els temes importants
d’aquest període 2014-2018 en què la Conselleria no ha fet més

que exigir als docents sense oferir una sola millora. Així ho
seguirem fent. 

 
A més de la representació dels docents, també hem ajudat molts

companys a resoldre dubtes o aclarir aspectes confusos de les
seves condicions sociolaborals. Tenim com a lema: Alternativa

sempre respon. 
 

Quan cap altre formació sindical el volia, vam ajudar a constituir
legalment el Coŀlegi Oficial de docents de les Illes Balears. Un

projecte pioner a l’Estat i que ja va començar a caminar. Serà de
gran utilitat per poder unir la veu dels docents.

 
El nostre compromís és mantenir aquesta manera de fer propera

i sense caure en l’elitisme sindical. De docents, per a docents.
 

La nostra proposta no oblida reclamar la importància de les
condicions laborals als centres escolars que han de millorar la

tasca docent: ràtios, hores de coordinació i lectives,
infraestructures, material informàtic… I tot passa per un

increment real i considerable dels pressupost en educació: un 6%
del PIB com recomana l’UNESCO. 

 
 
 
 



En aquest sentit, ens preocupa molt la manca de recursos que
no permeten oferir una educació pública de qualitat en molts

centres. La manca de personal impedeix que l’atenció sigui
individualitzada i d’èxit per a tot l’alumnat mentre es contiuen

destinant recursos a l’escola privada subvencionada
(concertada) que haurien de dedicar-se al sistema públic i que

l’administració no faci cap mena de passa per revertir la
situació. De tots és sabut la diferència social i els nivells de

segregació que això genera. Si volem una societat justa,
necessitem una escola pública de qualitat. Entenem que, de

cada vegada, l’etapa educativa ha de començar en els primers
estadis de la infància i per això reconeixem la importància de
l’escolarització reglada en l’etapa 0-3 i que, per aquest moriu,

se l’ha de dotar de pressupostos dignes i suficients. 
 

A més, aglutinem i coŀlaborem amb les forces i moviments que
fan avançar i progressar el sistema educatiu: interins,

feminisme, ecologisme, pedagògics, memòria democràtica…
 

En definitiva, volem una escola pública, democràtica,
transparent, de qualitat, laica i en català! 

 
Des d’Alternativa Docent, creiem en un sindicalisme del segle
XXI, actualitzat, lluny de les formes i maneres de fer d’altres
èpoques. Una plataforma que representi els treballadors i no
una empresa sindical. Els docents han de sentir-se lliures de

ser representats en la forma. Encarem aquest repte
coneixedors del repte que suposa. 

 
 



Què feim? 
 

Alternativa és el de les enquestes per saber l’opinió dels
treballadors docents, els de les Assemblees virtuals i les

xerrades online per explicar i aclarir dubtes a tothom sense cap
compromís. No regalem res, no volem res a canvi. És el nostre

objectiu i deure. 
 

Ens hem reunit amb partits polítics de les Illes Balears, també
al Congreso de los diputados de Madrid amb entitats sindicals
d’altres CCAA per negociar i proposar millores, portant la veu

dels docents de les Balears. També hem format part dels
Consells Escolars Municipals i Insulars i del Consell Escolar de
les Illes Balears per defensar la millora en les escoles i instituts

de l'arxipèlag. 
 

Ens hem trobat amb associacions, agrupacions i entitats que
tenen objectius similars al d’Alternativa. 

Junts fem més força.
 

Per descomptat, hem participat de les Meses Sectorials i
tècniques, a les comissions i a qualsevol acte convocat per la
Conselleria d’Educació, sent, algunes vegades, els únics en

assistir-hi per garantir la transparència i poder denunciar si no
es donaven les condicions adequades.

 
No oblidem el nostre compromís amb la societat i, cada curs,

fem una aportació solidària -el 10% del pressupost total anual-
a una entitat solidària triada i votada pels afiliats i afiliades. 

 
 



La no perfilació obligatòries de places 
Mantenir el FOLC, com a mesura de protecció pels docents

de Balears
Canvi del funcionament adjudicació d’interins. Recordes

quan havies de viure pendent d’una telefonada de la
conselleria? 

Hem introduït canvis profunds en transparencia,
optativitat i justícia . 

Hem aconseguit la llista única d’interins. 

Fites aconseguides
 

Durant aquests anys no hem perdut el contacte real amb les
aules, ja que no fa 20 anys que no exercim la docència. 

 
Hem pogut demostrar que amb el nombre d’alliberats mínim,
treiem la feina endavant. Som l'únic sindicat que no té tots els

alliberats, només els necessaris. Això suposa un estalvi a
l’Administració i als contribuents.

 
Hem marcat el camí a seguir en aspectes com les

mobilitzacions per l'aplicació de la LOMLOE, la demanda de la
carrera professional docent o el manteniment de l’estiu dels

interins. Des del 2017 demanam per Balears el complement de
residència que tenen els docents de les Canàries. 

Hem fet sindicalisme d’una altra forma: directe i participatiu. 
 

Durant els darrers anys hem aconseguit moltes coses però
volem destacar-ne algunes:

 
 
 



Recuperació del cobrament de l’estiu, fins que alguns
sindicats signaren un acord que deixa de nou als interins

sense dret a cobrar ni estiu ni indemnització
compensatòria. Ja hem repres aquesta lluita per tornar al

cobrament de l’estiu. 
S’han fet millores en la conciliació familiar: la puntuació en

excedències o l’ampliació del permís per a famílies
monoparentals, per exemple 

Hem posat sobre la taula el que deixa de percebre els
docents per no cobrar la carrera professional.

Escola pública

Inversió en educació pública

 

 
Què volem aconseguir? 

Sense vosaltres, és impossible! 
 

La nostra màxima és aconseguir una 
EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT i la lluita per 

a la millora de les condicions sociolaborals dels docents
 

És la garant única de igualtat i 
oportunitats per a tothom. 

 

Lluitar per aconseguir el 6% del PIB com recomana la UNESCO
i com preveu la LEIB.

Decret de ràtios.
Pla viable d’infraestructures

 
 

el valor de saber

escoltar.



Educació de qualitat

Atenció educativa

Transparència (interna - externa)

Equiparació (interna - externa)

Millora de condicions laborals

 Reducció de ràtios
 Millora de les infraestructures existents i creació de noves

 Repartiment equilibrat de l’alumnat. No a la segregació
escolar.

 

Individualització del procés d’ensenyament-aprenentatge
Equips de suport ben dotats i amb hores de coordinació

 

Traslladam els esborranys que s’han 
de negociar als docents.

Portam la veu dels docents a les meses
Passem comptes amb els afiliats cada any en l’assemblea

general.
 

Complement de residència com a Canàries
Carrera professional com altres funcionaris CAIB

Permisos iguals per tots els docents
 

Millora de retribucions i permisos
Actualització i inclusió de noves ajudes del fons social

Cobrament del 100% de les IT des del primer dia
Permisos i reduccions de jornada sense motivació

 
 



Regulació de concerts educatius

Tasca docent

Pla postestabilització per a interins

Possibilitat de jubilacions anticipades
Som docents, no turistes: pagament 

de complements de residència
Carrera professional. Dignificar la professió docent.

Ampliació de plantilla
Més hores de coordinació i per a tutories

Reducció horària lectiva 18h a secundària i 2
3h i l’aplicació del +1 a primària. 

Situació post estabilització per a interins.
 

Alternativa només té un model educatiu, el d’escola pública.
Desaparició progressiva dels concerts educatius

 

Docents, importants en la societat: els docents han de ser
valorats per la societat i pels governants.

Reducció d’hores lectives
Reducció de la burocràcia

 

Reducció d’hores lectives que permet contractar docents
Afegir la figura del + 1 a Primària per cicles

 
 
 
 
 



Quin és el nostre objectiu?
 

Defensar els punts anteriors
 

Seguir sent la veu i la força dels docents 
de les Illes Balears amb la relació 

a les institucions governamentals.
 
 

Liderar els processos negociadors amb 
el Govern de les Illes Balears.

 
Seguir vetllant perquè l'administració 

sigui transparent.
 

Continuar atenent i ajudant tots els docents 
sense fer distincions. 

 
Obtenir representació a la Mesa Sectorial d’Educació 

i a les tres Juntes de personal docent 
(Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera).

 
 
 
 










