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1. Previsions de desenvolupament de la Llei d’Educació de les Illes Balears.
Martí March ha presentat el procés de desenvolupament de la Llei d’Educació de Balears
i el desplegament de les diferents accions que es duran a terme en forma de decrets i
normatives.
Accions normatives de descentralització educativa
● Decret del Reglament Orgànic de Centres (ROC)
● Decrets de currículums educatius d’infantil, primària, secundària i batxillerat
● Normativa autonòmica de perfilació de places de centres educatius públics
● Decret de regulació de les direccions territorials d’Educació.
Accions normatives d’equitat educativa
● Decret d’inclusió educativa
Accions normatives a l’escola concertada com a servei públic
● Decret de concerts educatius
Normatives sobre polítiques educatives
● Decret de participació educativa
● Decret d’Inspecció Educativa
● Decret de plurilingüisme
● Decrets de Transport Escolar
Entre les anomenades, hi han algunes normatives ja iniciades i avançades, la resta es
tractaran en breu en futures reunions bilaterals amb els sindicats, meses i comunitat
educativa.
CCOO valora positivament la convocatòria d’aquesta reunió de caire informatiu i consultiu.
Entenem l’esforç de la Conselleria i Govern per dur endavant canvis en el sistema educatiu,
canvis que consideram positius per la seva voluntat inicial de millorar l’educació.
Tot i això, són moltes novetats que arriben en una situació difícil i on el professorat ha hagut
de superar reptes mai viscuts anteriorment i que han suposat un sobreesforç a la seva tasca
educativa.
Des de la FE-CCOO exigim que la LEIB vagi acompanyada d’un augment de les
retribucions, disminució càrrega lectiva, millora dels permisos i llicències, fons social i un
llarg etcètera.
El Govern ha de ser conscient que per moltes lleis, normatives i decrets que duguin
endavant, no es podrà millorar veritablement el sistema educatiu sense tenir en
compte el benestar dels seus treballadors.
El professorat no pot continuar sobrecarregat, infravalorat i amb unes retribucions
insuficients.
En conseqüència, des de CCOO reclaman que es faci un pla de millora de les
condicions socio-laborals dels docents conjuntament amb l’aplicació de la LEIB.

2. Debat de les 24 propostes de reforma per a la millora de la professió docent del Ministeri
d’Educació i Formació Professional.
La Conselleria obri el debat sobre aquest document, proposta que ja va ser tractada
anteriorment per CCOO en una Mesa Sectorial al Ministeri d’Educació.
Ens comunica que les seves prioritats a nivell autonòmic són: mencions d’educació primària
i especialitats, proves d’ingrés a les titulacions docents, la possibilitat d’un itinerari educatiu
dins dels graus universitaris, l’accés a la funció pública, la carrera professional i la formació
inicial i permanent del professorat.
Des de la FE-CCOO considerem que l’Estatut Docent és una proposta insuficient,
parcial i massa difusa, un document que obeeix més al compliment de l’obligació legal de
que entri en vigor amb la LOMLOE que a un veritable interés.
L’Estatut Docent deuria incloure aspectes rellevants com:
● Càrrega lectiva
● Ràtios
● Llicències, permisos i excedències
● Regular la jubilació docent anticipada, voluntari i incentivada
● Millora de les condicions laborals i retributives a l’alça
● Cos únic
● Avenços importants en formació permanent, més recursos i dins l’horari laboral.
● Revisió al ingrés i accés a la professió docent.

3. Creació d’un grup de treball sobre la carrera professional docent.
El senyor Conseller ens informa de la voluntat d'iniciar un grup de treball per a començar a
tractar els criteris que hauran de regir la carrera professional i per tant la consecució d'una
millora retributiva.
Des de la FE-CCOO recordam que al llarg de la vida laboral, un docent d’ensenyament
deixa de cobrar entre uns 3000 i 8000 euros manco que la resta de funcionaris i personal
laboral de la CAIB.
Par aquest motiu, hem tornat a exigir un acord de millora de les condicions socio-laborals
dels docents, equiparant els sexennis amb la carrera professional, en tots els seus
termes salarials i requisits per al seu cobrament.

