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Currículums i Instruccions d’Inici de Curs

Des de la FE-CCOO exigim la reducció immediata de les hores lectives per garantir
que la nova implantació dels currículums no suposi un sobreesforç i un augment de
càrrega per als docents.

L'execució de la LOMLOE i LEIB no suposarà una veritable millora del sistema
educatiu sense tenir en compte el benestar dels seus treballadors.
Millores sociolaborals ja!

Projectes de decrets pel qual s’estableixen els currículums de l’educació
secundària obligatòria i de batxillerat a les Illes Balears.

La Conselleria informa que l’ajornament de l’aplicació dels currículums és
impossible, ja que han de complir amb la llei i el calendari d'implantació. Segons les
seves valoracions, una vegada implementats es reduirà consideràblement la
burocràcia. Ens informen que els centres educatius tindran marge i que la tasca dels
inspectors serà d’assessorament i acompanyament.

En quant a la pèrdua d’hores de matèries a batxillerat, segons els seus càlculs, no
es reduirà el nombre de professors d’aquestes especialitats. Conselleria explica que
les hores que perden de matèria les guanyen en el TRB (seran grups reduïts i
suposarà 2 professors), amb el batxillerat general i ESO.

Des de CCOO valoram positivament que s’hagin respost i argumentat totes les
al·legacions presentades, un total de 274 de les quals 72 s’han acceptat.

Consideram positiu l’esforç de la Conselleria i el Govern per dur endavant els canvis
en el sistema educatiu que suposa la nova llei educativa, però totes aquestes
novetats suposen una sobrecàrrega per als docents: burocràcia, formació,
aprenentatge de noves metodologies, canvis organitzatius i un infinit d’implicacions
per poder adaptar-se a aquest  nou procés.

Per això demanam una major flexibilització i una immediata reducció de les
ràtios i un augment de les quotes.

Insistim en la recuperació de les hores minvades de diverses assignatures i
l’eliminació de l’assignatura de religió.



Instruccions d’inici de curs 2022/2023.

La Conselleria ens explica les novetats de l'esborrany i informa que les normatives
s'aniran actualitzant. Estan oberts a futures aportacions dels sindicats, de fet, es
recullen diverses de CCOO que presumptament es veuran reflectides, encara que
les instruccions es tornaran a tractar a una nova Mesa on ja s'inclouran al·legacions
presentades prèviament.

Des de CCOO hem reclamat:
● Garantir la reducció de 2 o 3 hores lectives a tots els majors de 55 anys.
● Garantir la reducció d’1 hora lectiva a tots els mestres especialistes amb més

de 180 alumnes.
● 23 hores lectives per mestre i 18 per professors.
● Establir un mecanisme de recuperació quan es superen les hores de

permanència establertes derivades d’activitats d'obligat compliment.
● Les mitges jornades, a més de ser el més compactes possibles, els docents

que així ho sol·liciten han de tenir l’opció de realitzar-la en 3 dies.
● Reducció de 3 hores lectives per als Agent de Coeducació, Coordinadors

TIC, Tutors i diferents càrrecs.
● Cobrament dels dos complements quan un profesor és tutor i cap de

departament.


