
Mario Miguel Devis Lujan, amb DNI 22569338J com a Secretari General de la FE-CCOO de
les Illes Balears amb domicili a efectes de notificació al carrer Francesc de Borja Moll, núm.
3 de Palma (07003) i/o mitjançant l’adreça de correu ensenyament@ib.ccoo.es

EXPÒS:

● Que en el seu dia aquesta Conselleria es va comprometre a fer públic un informe
amb les persones que els hi consta que estan en abús de temporalitat segons la
Directiva 1999/70/CE, i encara no tenim constància de que s’hagui fet.

● Hi ha un col·lectiu de professors tècnics, alguns majors de 55 anys, que no tenen
titulació de grau o no han tingut oportunitat per falta de convocatòries i/o places de
superar unes oposicions i que duen desenvolupant la seva tasca docent durant molts
d’anys

● La reducció de la taxa d’interinitat té com a objectiu donar estabilitat a les plantilles
reduint el nombre d’interins, que en el cas de la nostra comunitat compta amb un alt
nombre de persones interines que superen la mitja dels 45-50 anys. Per altra part,
és un fet fàcilment contrastable que en cada convocatòria d’oposicions queden
sempre moltes places per donar per circumstàncies diverses i que en aquestes
proves té un pes important la capacitat memorística en comparació a l’experiència
docent, fet que va en detriment de les possibilitats d’aprovar per a persones d’una
certa edat per la idiosincràsia inherent en aquest fet.

per tant,

SOL·LICIT:

● Que davant les reclamacions interposades per abús de temporalitat en les
contractacions anuals contra la Conselleria d'Educació demanem que aquesta
Conselleria faci públic l’informe amb les persones que els hi consta que estan en
abús de temporalitat segons la Directiva 1999/70/CE. I en el cas que qualcú
compleixi amb la condició d’estar deu anys a una mateixa plaça i que aquesta no
haja sigut treta en cap convocatòria d'ocupació pública, siguin excloses de la nova
oferta mentres es resolen les reclamacions interposades, dotant de seguretat jurídica
als processos que es realitzaran al 2022, 2023 i 2024.

● Que en aquest període d’oposicions que hi haurà fins a 2024, tot el professorat
tècnic amb prou experiència docent a la família professional corresponent, puguin
ser admesos com aspirants a participar en les proves selectives amb caràcter
general, com en anteriors convocatòries sota altres condicionants; per poder donar
resposta a la fidelització i als problemes de provisió existents a tot l'arxipèlag.



● Que mentre es negocia amb el Ministeri el canvi de les característiques de les
proves d’accés a la funció docent, per les properes convocatòries fins al 2024, o
mentre no hi hagi una modificació de la normativa existent, es flexibilitzi les
característiques de les mateixes de la manera següent:

a) Que el nivell dels supòsits pràctics sigui com a molt, del nivell del currículum
de 2n de Batxiller i directament vinculat al desenvolupament a l’aula de la
qüestió pràctica plantejada.

b) Començar per la defensa de la programació i unitats didàctiques.
c) Augmentar el pes de l’experiència docent fins al màxim que es pugui.
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