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L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ són dos aspectes prioritaris que intervenen,

segons la FECCOO, de manera positiva en el creixement econòmic. Ens trobem immer-

sos en un context de crisi i canvis econòmics, demogràfics, socials... És per això que con-

siderem que invertir en més i millor educació i formació és un repte i una estratègia per

promoure la creació d'ocupació i la millora activa de la qualitat dels serveis públics que

es presten a la ciutadania.

Entra a la nostra web www.feccoo-illes.cat i cerca la pestanya de formació.

Per accedir a aquests cursos és requisit imprescindible ser treballador / a de l'Admi-

nistració Pública i estar en actiu durant qualsevol període de l'any d'execució del curs,

ja que de no ser així la inscripció no tindrà cap validesa.

Només es podran realitzar dues sol·licituds d'inscripció a l'any, tenint en compte que

hi ha dos períodes d'inscripció:

1. Des del novembre, per als cursos del primer semestre.

2. A partir de l'1 de març, per als cursos del segon semestre.
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Rafael Pons
Campos

Secretari general 
de FE CCOO-Illes

TOT EL CONTRARI, en matèria
d’educació no valen experiments amb
gasosa i menys si el “científic” és,
casualment, el ministre. Ja estem farts
de globus-sonda amb espectacle
mediàtic “a tutti ple”, sense passar pri-
mer per informar del seu pla a la
comunitat educativa amb suficient
concreció i perfilar els seus objectius
finalistes. Només així, de manera dia-
lògica, podem encetar el diàleg amb el
temps i la forma que s’han de respec-
tar. No s’hauria de preocupar a ningú,
ens hauríem d’ocupar per veure quin
és el problema i quina és la millor
manera de resoldre-ho.

Però les coses no han succeït d’a-
questa manera. En lloc de remetre les
seves propostes per afavorir el debat
de les entitats socials que componen i
representen la comunitat educativa, el
ministre va amollar en la reunió de res-
ponsables d’Educació de les Comuni-
tats Autònomes “la conveniència de
revisar l’arquitectura del sistema edu-
catiu” sense més concrecions, excep-

ció feta del canvi del Batxillerat a 3
cursos deixant l’ESO en altres tres i
l’objectiu de tancar la reforma abans
de cap d’any.

En relació a aquest darrer punt,
hem de coincidir amb el ministre en la
necessitat de perllongar el Batxiller a 3
anys, però sempre des de la perspecti-
va de mantenir la ESO tal i com es fa
actualment, és a dir, amb quatre cur-
sos, com es fa a Finlàndia, Noruega,
Suècia, Alemanya i d’altres estats de la
Unió Europea. Tot i això, si així es fa,
haurem d’adoptar mesures per garantir
l’equitat i la igualtat d’oportunitats, fet
que moltes famílies amb baixos ingres-
sos econòmics no poden suportar les
despeses que suposen l’increment en
el temps escolar dels seus fills i de les
seves filles en el sistema educatiu, pro-
veïdor de les “credencials” per les
quals s’accedeix a la feina en les
millors condicions professionals,
qüestió fonamental per aconseguir una
societat més justa i cohesionada.

Però fer la reconversió eliminant el

quart curs d’ESO suposaria entrar en
situacions que no es poden assumir a
nivell de centres i, també, del personal
docent. Tampoc es pot comprendre
que els alumnes d’un centre de Secun-
dària hagin de fer el primer curs de
Batxiller per després, passar a altre on
s’ imparteix els dos cursos següents. En
aquest cas, fins i tot les patronals de
l’educació concertada alerten de la
destrucció de 1.200 unitats de l’actual
quart d’ESO fet que les famílies opta-
rien per passar a centres de batxillerat
on s’ofereix de manera completa.

Passar un curs de Secundària a Bat-
xiller no és canviar cromos, té un cost,
una reestructuració del sistema educa-
tiu, unes instal·lacions, una reforma
dels seus continguts que suposa també
una reestructuració de personal... men-
tre que, ens temem, el Ministre ho vol
fer sense cap cost econòmic, o en tot
cas que ho paguin les comunitats autò-
nomes que per això tenen les compe-
tències. Per favor, que qualcun en el
Govern Central posi una mica de seny!

EDITORIAL

L’Educació, sempre en el blanc de
les polítiques dels governs de torn
El Ministre d’Educació, senyor José Ignacio Wert, ha destapat la capsa de Pandora amb el
sempre recorrent “tema” de l’Educació, sempre en el blanc de les polítiques dels governs de torn.
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ENSENYAMENT

La Conselleria d'Educació incompleix
l'abonament de les partides de
funcionament dels centres educatius

ELS PROBLEMES als que s’enfron-
ten els centres afecten de forma directa
als equips docents, als alumnes i a les
seves famílies, i per extensió a la resta de
la societat, per molt que la Conselleria no
es cansa de dir que són “puntuals”, el fet
és que el deteriorament de la situació no
és estàtic, si més no, evoluciona i va en
augment. El pitjor de tot és que la Con-
selleria no vol enfrontar-se al problema.

El passat dimarts 7 de febrer la Junta
de Personal Docent no Universitari
(JPDnU) va proposar un calendari de
moblitzacions per tal de frenar en la
mesura del possible les conseqüències
del conjunt de les retallades. Aquest
calendari s’iniciaria amb una reunió amb
la Conselleria per concretar les man-
cances i projectar un pla de pagaments
negociat per les parts, i si això no resul-
ta, anirem ampliant la pressió amb tan-
caments a les meses de negociació, jor-

nades reivindicatives als centres educa-
tius i d’altres amb major intensitat.

Hores d’ara, els centres públics fan
el que poden per assumir els seus deutes
amb els proveïdors emprant els petits
fons que disposen per pagar despeses
casolanes ja que encara no han rebut ni
un cèntim del present curs 2011-2012
ni les partides referents a la reutilització
de llibres. El darrer pagament que ha fet
la Conselleria aquest mes de febrer es
correspon a la darrera part que es devia
del segon quadrimestre del 2011.

Per altra banda aquests deutes
podrien afectar fins i tot a les nòmines
del personal no docent que treballa en
els centres concertats. Des de l’inici de
curs, els centres només han  rebut de la
Conselleria dues mensualitats del
mòdul de funcionament del concert,
enlloc de les cinc que ja emportem en el
curs. Fins ara les direccions dels centres

les han anant cobrint ara amb fons pro-
pis o a través de préstecs d’entitats
financeres, però ja es manifesten situa-
cions al límit de fer efectives les nòmi-
nes del mes actual. 

La Federació d’Ensenyament de
CCOO reclama al Govern que prengui
consciència de la possible irreversibilitat
de la situació actual si no actua amb
immediatesa prenent les mesures neces-
sàries dirigides a solucionar la lamentable
situació de precarietat a la que es veuen
abocats els nostres centres educatius.

El govern de les Illes Balears està incomplint el seu compromís pressupostat
i aprovat, de pagament de les partides de funcionament des de l'inici d'aquest
curs i això està debilitant substancialment l’esquelet que dóna seguretat al
nostre sistema educatiu.
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EXPERIENCIA LABORAL

Reconeixements de l'experiència laboral
Què és el reconeixement de l’experiència professional a l’àmbit educatiu

Descripció
El mes de juliol de 2009, el Con-

sell de Ministres aprovà el Reial
Decret 1224/2009 que regula el pro-
cediment i els requisits per a l’avalua-
ció i acreditació de les competències
professionals adquirides a través de
l’experiència laboral o de vies no for-
mals de formació. A través d’aquest
procediment, s’atorga una acreditació
oficial a la persona candidata, un cop
avaluades les seves competències pro-
fessionals adquirides per l’experiència
laboral i vies no formals de formació.

No obstant, per poder sol·licitar la
valoració de l’experiència professional
és necessari que hi hagi una convoca-
tòria pública del procediment. De fet,
en els darrers mesos, diferents Comu-
nitats autònomes han anat convocant
procediments d’acreditació de compe-
tències professionals, i en el cas de les
Illes Balears, el passat dia 8 de desem-
bre va sortir publicada al BOIB (núm
184), una convocatòria feta conjunta-
ment entre la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats i el Servei d’O-
cupació de les Illes Balears.

Qualificacions
En aquesta resolució es convoca el

reconeixement de competències pro-
fessionals corresponents a les següents
qualificacions relacionades amb el
mon educatiu:

(SSC319_1) Neteja de superfícies i
mobiliari en edificis i locals (50 places).

(SSC320_2) Atenció sociosanità-

ria a persones dependents en institu-
cions socials (200 places).

(SSC322_3) Educació Infantil (50
places).

(HOT093_2) Cuina (50 places).
Aquest procediment consta de tres

fases (assessorament, avaluació de la
competència professional i acreditació
i registre de la competència professio-
nal) que tindran lloc durant el primer
semestre de 2012.

Destinataris/es
Per poder participar-hi els candi-

dats hauran de reunir una sèrie de
requisits que especifica la convocatòria,
però a qui li pot interessar participar-
hi? A persones que hagin adquirit els
coneixements professionals desenvolu-
pant una activitat laboral, i que no

tenen titulació. També aquelles que
han adquirit competències professio-
nals exercint tasques de voluntari/a,
com becari/a i tasques no remunerades.

S’ha de tenir en compte que segu-
rament el número de candidats que
sol·licitaran participar serà superior al
número de places convocades, per
això en la convocatòria s’estableixen
una sèrie de criteris per puntuar cada
una de les sol·licituds, que serviran per
ordenar-les, donant prioritat a aque-
lles persones que obtinguin major
puntuació. En general, aquesta pun-
tuació s’atorgarà en funció dels anys
d’experiència laboral que pugui
demostrar el candidat/a i el número
d’hores de formació rebuda relaciona-
da amb les competències que sol·licita
acreditar. Només en el cas dels candi-
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EXPERIENCIA LABORAL

dats/es que vulguin acreditar compe-
tències de la qualificació d’Atenció
Sociosanitària a persones dependents
en institucions socials i d’Educació
Infantil es valorarà també estar treba-
llant en l’entorn professional i funcio-
nal definit en aquestes qualificacions,
en el període de desenvolupament del
procediment d’acreditació.

Qualificacions i les seves
ocupacions relaciones

Neteja de superfícies i
mobiliari en edificis i locals 
● Netejador/a.
● Peó especialista en neteja.
● Especialista de neteja.
● Netejador de cristalls.

Atenció Sociosanitària a
persones dependents en
institucions socials
● Cuidador/a de minusvàlids físics,

psíquics y sensorials.
● Cuidador/a de persones depen-

dents en institucions.

Educació infantil
● Educador/a infantil en escoles

infantils 0 a tres anys.
● Educador/a en centres d’atenció a

menors protegits (0 a sis anys).
● Educador/a de programes o activi-

tats d’oci i temps de lleure infantil
(0 a sis anys).

Cuina
● Cuiner/a.
● Cap de partida.
● Empleat d’economat de unitats de

producció i servei d’aliments i
begudes.

Altres consideracions

És molt important tenir en compte
que superar aquest procés no implica
necessàriament la obtenció immediata
d’un títol o un certificat; és possible
que les persones que participin en un
procediment d’aquest tipus obtinguin
una acreditació parcial que hauran de
completar (realitzant els correspo-
nents mòduls formatius) per obtenir
un Certificat de Professionalitat o un
Títol de FP. Es a dir, l’obtenció d’un
títol o un certificat implica primer el
reconeixement de les competències ja
adquirides. Serà posteriorment quan
es pugui obtenir la convalidació o
exempció d’aquestes competències, i
així poder planificar la seva incorpora-
ció a un procés formatiu (en cas de
que no haver aconseguit el reconeixe-
ment de totes les competències que
conformen un títol o un certificat) o
iniciar els tràmits per aconseguir un
títol oficial -un Certificat de Profes-

sionalitat o un Títol de FP-, (en el cas
de que el candidat/a hagi pogut acon-
seguir el reconeixement de totes les
competències que els conformen).

Possibilitat d’utilitzar
permisos individuals de
formació:

Les persones seleccionades que
estiguin treballant en el moment de
desenvolupament del procés, podran
utilitzar aquests permisos per facilitar
l’accés al reconeixement de competèn-
cies professionals objecte d’aquesta
convocatòria.

Poden sol·licitar aquests permisos
els treballadors i treballadores que
desenvolupen la seva activitat profes-
sional a empreses o entitats públiques
no incloses en l’àmbit d’aplicació dels
acords de formació en les Administra-
cions Públiques. La sol·licitud del per-
mís correspon al treballador/a interes-
sat i ha de comptar amb l’autorització
de l’empresa.

Recorda:
El Permís Individual de Formació

és un dret del treballador/a.
Aquest permís és gratuït per al tre-

ballador i per a l’empresa.
L’empresa només pot denegar la

concessió si existeixen causes organit-
zatives i de producció.

La Representació Legal dels/les
treballadors/es (RLT) ha d’emetre un
informe previ.

Per més informació

Sobre aquesta convocatòria
(requisits de participació, inscripció,
terminis, documentació, etc) podeu
consultar al web:http://experiencia-
professional-ib.caib.es i també al
BOIB núm. 184 publicat el 8/12/2011
o també a CCOO Illes Balears, a tra-
vés del Servei CCOOneix la Formació
i del Servei d’Informació i Orientació
per a l’Ocupació +Qualificació, mit-
jançant assemblees, reunions i sessions
individualitzades del funcionament
d’aquests procediments, requisits,
fases, documentació, etc.
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DAVANT L’ANUNCI del Conseller
de que "no hi hauran retalls a les planti-
lles" a la FECCOO hem fet feina per tal
de comprovar, centre per centre, les
plantilles orgàniques actuals amb les del
curs passat.

La Conselleria d’Educació SÍ, SÍ i SÍ
retalla plantilla: 62 places... per ara

El resultat desmentiria les actuals
declaracions del Conseller i des de la
FECCOO podem afirmar que en aquest
BOIB ja NO apareixen 35 places del cos
de mestres (12 a CEIP’s, 1 a CEPA i 22 a
IES) i 27 del cos de secundària (19 a IES

i 8 de FP). Un total de 62 docents funcio-
naris de carrera.

Les places que han "amortitzat" (eli-
minat) són majoritàriament dels funcio-
naris que es jubilen aquest curs. I aques-
tes mateixes places deixarien d’estar a
disposició de la resta de funcionaris que
concursen enguany o per a futurs oposi-
tors. Es per això que l’anunci d’oposicions
per al curs 2013-2014 ja resultaria, d’en-
trada, fortament minvat.

Per altra banda esperam una impor-
tant retallada en les quotes de centre,
sobre tot a secundària com a conseqüèn-
cia de l’increment de les hores lectives
(són les 400 que ja va anunciar el Conse-
ller Bosch).

A la darrera mesa sectorial la Conse-
lleria ja va anunciar que les places dels
funcionaris del cos de mestres a IES i
CEPA’s que es jubilen o concursen passa-
rien al cos de secundària...però això no
ha estat així.

El fet real és que desapareixen
docents, al temps que es precaritzen les
condicions educatives per culpa dels
impagaments dels serveis bàsics (llum,
telèfon, calefacció, material fungible...).

El proper 7 de febrer a la JPDnU
(Junta de Personal Docent no Universi-
tari) la FECCOO proposarà, mobilitza-
cions conjuntes dirigides a fer encara més
visibles les deficiències a les que s’enfron-
ta el sistema educatiu de les Illes.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Ahir, 31 de gener, vàren publicar les plantilles orgàniques als centres
educatius públics de les Illes Balears per al curs 2012-2013.
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LA SALA DEL SOCIAL de l’Au-
diència Nacional ja va dictar sentència
el 30 de novembre de 2010 favorable
a l’abonament per part del Govern del
Principat d’Astúries de la Paga de 25
anys. Aquest Govern va presentar
contra la sentència un recurs de cassa-
ció a la Sala del Social del Tribunal
Suprem que, el 12 de desembre de
2011 es va concretar amb una senten-
cia -coneguda recentment- per la qual
es torna a desestimar les pretensions
del govern asturià, afirmant que:
■ La paga extraordinària dels 25

anys té caràcter salarial, fet que
figura en el capítol de les tables
salarials del conveni i no en el de
millores socials, com passava en el
cas de l’anterior premi de jubilació.

■ La suposada lesió greu a un tercer
(l’administració pública) que podria

ENSENYAMENT

Podeu trobar més notícies del sector de Privada-concertada a
www.fe.ccoo.es i a www.feccoo-illes.cat

La sentència marca jurisprudèn-
cia i, per tant, cap altre jutge o
tribunal pot dictar en sentit
diferent.

fer anular el pagament, no és adme-
sa pel Tribunal fet que el propi con-
veni col·lectiu preveu la possibilitat
d’acords entre les patronals, els sin-
dicats representatius i l’administra-
ció per lliurar les quantitats en dife-
rents terminis, sense sobrepassar les
quanties màximes globals fixades

en la Llei de Pressupostos de cada
comunitat.
Aquesta sentència del Tribunal

Suprem marca jurisprudència i, d’ara
endavant, cap altre jutge o tribunal
pot dictar en sentit diferent, la qual
cosa suposa la normalització efectiva
d’aquestes remuneracions. 

Una sentència del tribunal suprem garantitza la legalitat 
del pagament per part de les administracions educatives 
de la paga d’antiguitat dels 25 anys
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opinió

Ja s’ha enfonsat la proa
Toni Juan, Fed. Ensenyament de CCOO a Eivissa i Formentera i membre de la JPDnU

ARA BÉ, els canvis per millorar, i
és cap aquí on hauríem de caminar i
aquests són els que s’haurien d’afavo-
rir, són sempre lents, n’estic conven-
çut. Dit d’una altra manera fins que les
persones els entenen, els veuen com a
propis i els posen en pràctica, els can-
vis no es produeixen. No s’hi val estar
en contra de la violència i arreglar els
problemes a bufetades.

Ja n’hi ha prou de modificar nor-
matives, plans d’estudis i legislació. Ja
n’hi ha prou d’idees “brillants” com la
de convertir-nos en autoritat o la
modificació del batxillerat. Aquestes
propostes de canvi des de dalt no arre-
glaran res. Només són cortines de fum
per amagar la ineficàcia i la manca de
voluntat de canvi real.

Els camins per millorar l’ensenya-
ment i els seus resultats han de ser uns
altres, necessàriament lents i necessà-
riament laboriosos. S’han de planificar
a llarg termini i s’han de tenir clars els
objectius i ajudar a canviar en positiu
tots els elements que dificultin la
millora. S’ha d’aprofitar l’experiència i
saber oferir un projecte global i enco-
ratjador al món educatiu  i a tota la
societat en general. Només amb la
complicitat de tots millorarem la
situació.

Vull esmentar alguns factors de
manera molt genèrica que s’han de
tenir molt en compte: els recursos
econòmics (s’ha de tenir clar que
millorar sol ser car) i les persones que
intervenen en tot el procés educatiu (i
no estic parlant només del professo-
rat). Si no hi ha més recursos la millo-
ra es fa molt difícil. Tots els estudis
sobre sistemes educatius indiquen que
per avançar, per reduir els fracàs esco-
lar, s’han de dotar els centres educatius
del personal, mitjans i instal·lacions
suficients. El mínim que cal dedicar-hi
està entre un 6% i un 7% de la riquesa
i, aquí sempre hem estat lluny d’a-

quests percentatges (2,99%). El factor
humà i la seva manera de treballar, la
selecció i la incentivació dels profes-
sionals, la seva formació de base i el
reciclatge permanent, la confiança
que genera en els usuaris (alumenes i
famílies) i la seva implicació són,
també, factors essencials.

De tot això els responsables polí-
tics no en parlen i actuen en sentit
contrari. Ara, amb l’excusa de la crisi,
anam cap una dràstica reducció en tots
els aspectes. A més aquestes retallades
es fan de la manera més brutal, sense
cap pudor ni explicació i moltes vega-
des mentint descaradament.

Un exemple concret és la darrer
mesura “per millorar”: la supressió del
programa PROA, dedicat a reforçar
l’alumnat amb dificultats d’aprenentat-
ge. En el mateix moment que als sidi-
cats se’ns diu que el programa conti-
nuarà durant l’any 2012, s’estan
enviant cartes als centres educatius
suprimint el PROA.

Haurem d’esperar un cert temps
per millorar i com a societat ho
podem pagar molt car. Encara que en
alguna ocasió diguin el contrari, cap

administració educativa sembla

creure’s que l’educació és una

inversió i no una despesa.

El canvi de partit polític en el
poder, lògicament, comporta el
canvi de titular en les responsabi-
litats educatives (sigui conseller o
ministre) i, gairebé sempre, i això
ja no és tan lògic, comporta també
canvis en el sistema i/o en la legis-
lació educativa. Això sempre ha
estat així i, pareix que continuam
igual. El nou Ministre del ram
(Sr. Wert) ja anuncia canvis i,
per ara, diu que desitja el màxim
consens possible. També ho va dir
en el seu moment el nostre conseller
(Sr. Bosch). Els canvis són neces-
saris amb tota seguretat ja que la
societat canvia. Ningú no enten-
dria que el món educatiu fos
sempre igual i avui tenguéssim, per
exemple, els mateixos currículums
que fa cent anys o bé que els
mestres es dedicassin a posar de
genolls i de cara a la paret els
alumnes que no segueixen detemi-
nades pautes, com passava fa
algunes dècades.
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SOLIDARITAT

Des del CEIP Binissalem els volem comunicar que, gràcies a la intensa
col·laboració de les famílies i a la participació de l’IES Binissalem, la jor-
nada de solidaritat va ser un èxit. La recaptació econòmica per a projectes
diversos i la conscienciació eren els objectius claus d’aquesta trobada i
consideram que han estat treballats plenament.

MALGRAT ENTENEM la solidaritat

com un contingut transversal a les àrees curricu-

lars, es va considerar oportú treballar de forma

més intensa durant el mes de gener alguns

coneixements claus de solidaritat. D’aquesta

manera, cada any es presenten als diversos grups

d’edats les actuacions o tasques que tenen pro-

gramades algunes ONG; aquest curs 2011-2012

s’ha treballat especialment amb: AUBA (associa-

ció de dones afectades de càncer de mama),

s’Altra Senalla, Fundació Concòrdia i Fundació

Banc de Sang i Teixits i Médicos sin Fronteras.

Per tot això, és important que estigueu

assabentats de la recaptació que es va arribar

a comptabilitzar gràcies a tota la comunitat

educativa.

■ Pastilles “contra el dolor ajeno” de médi-

cos sin fronteras: 80 euros.

■ Projecte que permet pagar el dret anual a

l’assistència sanitària als habitants de Rúkara

(Rwanda) (1,25 euros anuals). Els interme-

diaris que gestionen el projecte és la Funda-

ció Concòrdia: 637,50 euros. Així, hem

pagat l’assitència sanitària a 510 persones.

■ Venda de productes per al projecte de

comerç just de s’Altra Senalla: 133,75 de

la venda + 700 del berenar solidari =

833,75 euros.

■ Venda de Contes Solidaris de Fundació

Concòrdia: 38 exemplars. 190 euros.

■ Fundació Banc de Sang i Teixits: 

35 persones donants.

■ AUBA Mallorca: 

aproximadament 300 euros.

CEIP Binissalem

Solidaritat al CEIP Binissalem:
més que una jornada

Per altra part, un fet important a destacar

és que durant la jornada de dia 30 tots els

cursos de primària vàrem poder escolatar el

conte: Una flor de recanvi per a la mare que

narra les vivències d’un filla i d’una mare que

fan front a una malaltia comú en la població

actual: el càncer de mama.

Per als més petits d’EP, també es varen

programar dinàmiques que exposaven la difi-

cultat que tenen alguns infants per accedir a

l’assistència sanitària. Ho varen fer amb la

narració del conte: La bombolla de n’Ezel,

editat per Concòrdia. 

Els d’EI varen treballar el conte: Mariona i

la perla que tracta d’una historieta senzilla

que pretén apropar els infants a la necessitat

d’ajuda col·lectiva per afrontar situacions de

la vida quotidiana.

Aprofitant la difusió d’informació, a 5è es

va treballar l’elaboració del cartell de

donants de sang i varen sortir il·lustracions

molt metafòriques que podeu veure exposa-

des a l’entrada del centre.

Una proposta didàctica que va engrescar

molt als infants va ser el fet que un repre-

sentant de la Fundació Concòrdia ven-

gués a explicar als infants la situació

actual de Rúkara. A través d’aquesta dinà-

mica els nins observaren, de forma interacti-

va i molt il·lustrada, la necessitat i la impor-

tància de la col·laboració. 

Aquestes i moltes altres dinàmiques han

marcat l’eix transversal de solidaritat que ha

tengut una resposta molt didàctica i solidària.
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SOLIDARITAT
Comunicat de premsa

DES DE LA CONFEDERACIÓ
d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de

les Illes Balears (COAPA), així com de FAPA

MALLORCA, FAMPA Menorca, FAPA Eivissa i

FAPA Formentera i les més de 250 Associa-

cions de Mares i Pares federades, volem dema-

nar al President del Govern de les Illes Balears,

Sr. José Ramón Bauzá i al seu Conseller d'Edu-

cació, Sr. Rafael Bosch que deixin sense efecte

les retallades aplicades i anunciades en l'Edu-

cació dels alumnes de les Illes Balears. 

Tots els organismes internacionals que han

analitzat la situació de crisi econòmica global,

des de l'OCDE, al FMI, el Banc Mundial, la UE

o, a nivell balear, el Centre de Recerca Econò-

mica de la UIB-Sa Nostra han definit l'EDUCA-

CIÓ, la FORMACIÓ i la INNOVACIÓ com a ele-

ments essencials per sortir de l'actual situació

d'estancament i recessió econòmiques. La

inversió en Educació és l'única inversió rendi-

ble a la nostra societat per una sortida de la

crisi duradora. Assegurar les expectatives de

futur dels nostres fills i filles és el que mou a les

famílies en la defensa d'una EDUCACIÓ EQUI-

TATIVA I DE QUALITAT.

Les retallades aplicades pel Govern de les Illes

Balears al nostre sistema educatiu posen en

qüestió la capacitat de la nostra societat de

donar aquesta educació als nostres fills i filles.

Els retrocessos que pateixi l'Educació en els prò-

xims anys trigaran molts d'anys a poder ser

compensats i hi ha el perill de perdre una gene-

ració dels nostres ciutadans que no estaran

capacitats per dur endavant la nostra societat

amb garanties d'èxit. La situació als centres

educatius afectats per les retallades que deta-

llam a continuació s'està tornant insostenible.

■ Les retallades o desaparició de les dotacions

econòmiques per a les entitats que hi desen-

volupen activitats (sobretot Associacions de

Mares i Pares i les seves Federacions) i dels ser-

veis complementaris dels centres educatius

posen en qüestió la viabilitat d'aquests serveis

complementaris i de les mateixes entitats

associatives. En aquests moments, han

començat a desaparèixer serveis complemen-

taris molt necessaris per a la conciliació de la

vida familiar dels alumnes com escoles mati-

neres, menjadors escolars, transport escolar,

activitats extraescolars, etc..., així com també

les activitats de formació i participació de les

famílies que milloren la col·laboració entre

famílies i centres educatius.

■ Les retallades de les plantilles de personal

docent i de suport, l'increment de ràtios a

les aules i la decisió de no cobrir les baixes

dels docents inferiors a un mes empitjoren

la qualitat de l'educació i l'atenció a l'alum-

nat dificultant els desdoblaments, els

suports i l'atenció individualitzada als alum-

nes mes necessitats.

■ L'eliminació dels programes de suport i de

reforç educatiu als alumnes que tenen més

dificultats d'aprenentatge (PROA, PRA, etc...)

dificulten l'equitat del sistema i l'assoliment del

nivell educatiu necessari per a tot l'alumnat.

■ Els retards i els impagaments de la Conselle-

ria de les dotacions econòmiques als centres

educatius i de les ajudes de transport, men-

jador, llibres de text, etc... posen en situació

de dificultat a molts de centres afectant

directament a la seguretat i confort dels

alumnes als centres educatius (seguretat

contra incendis, calefaccions, subministra-

ments, materials de suport, etc...).

Mentre tant, els nostres governants estenen

cortines de fum generant conflictes inexistents

com el de la llengua per emmascarar la seva

incapacitat de garantir aquesta educació de

qualitat que les famílies reclamam per els nos-

tres fills i filles.

Per aquest motiu iniciarem una recollida de

firmes entre les famílies dels centres educatius,

personal docent i de suport i a tota la ciutadania

de les Illes Balears per demanar al Govern de les

Illes Balears que destini el finançament necessari

per que no es facin efectives aquestes retallades

i es posin totes les mesures efectives necessàries

per tenir una EDUCACIÓ DE QUALITAT I EQUI-

TATIVA per a l'alumnat de les Illes Balears.

http://www.fapamallorca.org. 
Podeu trobar l'arxiu a la secció Descàrregues

Categoria: documents FAPA = Full firmes
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