
 
 

4 de Febrer de 2021 
 

Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat  
 

Avui dijous 4 de febrer, el Conseller Martí March i el seu equip de la               
Conselleria d’Educació han presentat a les Patronals d’Escoles Privades i          
Concertada i a les diferents organitzacions sindicals representatives del         
sector, l’avantprojecte de la Llei Educativa de les Illes Balears.  
 
Des de la FECCOO Illes Balears valorem positivament aquest avantprojecte          
perquè neix amb la voluntat de dotar d’estabilitat al sistema educatiu de            
la nostra terra. La llei contempla molts avenços respecte al disseny           
curricular per competències, l’afavoriment de la innovació educativa i la          
inclusió, la participació de la comunitat educativa, l’aposta per l’etapa          
educativa 0-3, la promoció de la Formació Professional o la nova           
estructuració de les delegacions territorials dotant-les de més capacitat         
administrativa. 
 
Tot i així, i ho hem fet saber al Conseller en la nostra intervenció a               
Mesa, hi ha alguns aspectes a millorar. Hi trobem a faltar un compromís             
específic en el model lingüístic a implementar. Des de la FECCOO           
seguim reivindicant el que ja contempla la normativa actual, que és el            
Decret de mínims. La proposta de LLei educativa de les Illes només            
anomena la llei de normalització lingüística i el percentatge ha de ser            
almenys de la meitat del còmput horari en català. Amb l’actual proposta            
la nostra organització sindical defensa que no assegura el procés de           
normalització lingüística a la nostra terra. 
 
Com a sindicat he de fet incidència en les condicions laborals dels            
treballadors de la concertada i de les cooperatives. Davant la          
incumplida equiparació la llei ha de ser molt explícita en el pagament            
delegat al professorat de l’ensenyament concertat que s’ha d’equiparar         
al professorat de l’ensenyament públic a més del reconeixement dels          
sexennis al professorat de nòmina delegada (Si la nova llei parla de            
carrera docent, els docents de nòmina delegada se’ls discrimina en el           
reconeixement de la seva feina i aquesta discriminació hauria         
d’eliminar-se d’una manera contundent i explícita al redactat i no quedar           
a l'empara de l’equip de govern que representa un partit polític. També            
hem recordat als representants de la Conselleria, altre cop, que s’ha de            



 
procedir a la revisió de l’import dels mòduls econòmics de          
l’ensenyament concertat per garantir la gratuïtat efectiva de        
l’ensenyament. 

Finalment hem recordat al Conseller que els treballadors de la          
concertada estan cobrant amb les taules salarials de juliol 2019 I           
tampoc sense cap pujada de l'IPC des de les hores. I a més encara              
està pendent el darrer tram d'equiparació signada per en Martí March. A            
això li hem de sumar que s’ha deixat damunt la taula el reconeixement             
del 2n, 3r, 4t i 5è sexenni.Tot això està provocant que en el nostre              
sector, la nòmina estigui congelada des de juliol del 2019. Hem           
demanat a la Conselleria pel cobrament d'aquests increments (del         
2020 i del 2021) i dels atrasos. El Conseller ha explicat que aquest tema              
actualment s’està negociant amb Hisenda i s'ha compromès a què quan           
s’acordi aquest increment als treballadors de la pública, també         
s’aplicarà immediatament a treballadors/es de la concertada. 

 
 
  
 
 


