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Deia el programa del PP (amb el suport
del 25% de tota la població de les Illes
Balears) que aquesta legislatura seria la de
la construcció de la millor autopista. I en 100 dies ja tenim...

• Retallades de beques de menjador i de transport (no sabem si en dei-
xaran una o cap)

• programes de reutilització de llibres (encara no han pagat)
• No pagar als centres el que necessiten per funcionar (la llum, el telè-

fon, el material fungible... en alguns casos deuen més de 70.000€).
• Retirar les 28 llicències d'estudis.
• Més de 3.000 alumnes es queden sense plaça a l’FP.
• Eliminar programes clau d'atenció directa a l'alumne, per disminuir el

fracàs escolar i l'absentisme (sabent que aquesta comunitat bat rècords
any rere any).

• Augmentar les ràtios (en alguns casos fins a 29 alumnes a infantil i primària).
• El professorat no ha cobrat encara els seus quilometratges (sobretot els

equips d'orientació, els equips d’atenció primarenca, CEP...) i tampoc
els serveis que alguns varen prestar en els menjadors escolars.

• Per al curs que ve el nostre conseller ja ha anunciat un augment d'ho-
res lectives que suposarà una retallada en contractacions d'uns 500
interins i un augment "descomunal" de la ràtio, amb una pèrdua d'ho-
res per a l'atenció personalitzada que tots i totes lamentarem: desdo-
blaments, tutories, reunions amb les famílies...

• Manca de material i mobiliari per als centres.
• No cobrir les baixes per malaltia de curta i llarga durada.
• Reduir el nombre de professorat en les plantilles.
• No poder oferir cursos als centres per manca de diners per pagar als

ponents. Implica el tancament dels CEP.
• Desprestigi de tot el professorat de l’ensenyament.
• Supressió de l'ensenyamant en català.
• ... i el que ens queda per rebre.

A més a més, veiem que el Govern utilitza només els mitjans de comu-
nicació per mantenir-nos informats i obté resultats a base del desprestigi
generat en els diversos agents socials que formen la comunitat educativa i
de fer-nos creure al conjunt de la societat que una retallada en els pressu-
postos generals ha de traslladar-se a una retallada en l’educació.

En el cas de les Balears, lluny queda la idea que més i millor educació
és sinònim de major progrés.

Cent dies de retallades
a l’ensenyament

Visita la nova pàgina web de la

Federació d’ensenyament de CCOO
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AVUI 5 D’OCTUBRE, dia mundial del docent, els
sindicats de l’Ensenyament Públic han expressat davant
el Consolat de la Mar el seu rebuig a les mesures que pre-
tén imposar el Govern del Sr. Bauzá. A dita concentració
s’ha procedit a la lectura d’un manifest en defensa de l’Ensen-
yament Públic que està sent atacat de manera sistemàtica per
l’actual govern de les Illes Balears.

Paral·lelament tots els Centres Públics estaven convidats
a realitzar una aturada de les activitats lectives per donar a
conèixer a tota la comunitat educativa l’abast d’aquestes
mesures.

Valorem la participació com a molt exitosa.
Enguany tenim 534 alumnes (dades de la Conselleria

d'educació) més que el curs passat i l'augment el tenim a
educació infantil i el retrocés en PQPI i FP, dades que
demostren que la població d'estudiants, creix per una banda,
i el nivell d'absentisme i/o fracàs escolar també.

CEIP Migjorn (Cas Concos)

CEIP Sant Domingo (Es Llombards)

CEIP inspector Joan Capó (Felanitx)

CEPA Camp Rodo (Palma)

CEIP Joan Mas i Verd (Montuïri)

CEIP Puig de sa Ginesta (Santa Ponça)

CEIP Sa Indioteria (Palma)

CEIP Nicolau Calafat (Valldemossa)

CEIP Es Vinyet (Andratx)

CEIP Escola Nova (Porreres)

CEIP Rei Jaume III (Llucmajor)

IES Josep Font i Trias (Esporles) 

CEIP Sa Quintana (Sineu)

CEIP Vialfàs (Sa Pobla)

IES Emili Darder (Palma)

CEIP Joan Veny i Clar (Campos)

CEIP Rafal Nou (Palma)

CEIP Aina Moll (Palma)

CEIP Can Bril (Sencelles)

CEIP Santa Mª del Mar (Cala D’or)

CEIP Reina Sofia (S’Horta)

CEIP Calonge (Santanyi)

IES Mosen Alcocer (Manacor)

IES Felanitx (Felanitx)

Escola Superior de Diseny (Palma)

...

5 D’OCTUBRE, DIA DEL DOCENT

ALGUNS DELS CENTRES QUE ENS HAN INFORMAT DE LA SEVA ADHESIÓ A L'ACTE CONVOCAT:

A altres centres es va fer forma personal i voluntària, i d'altres vàren excusar la seva absència al·legant que no varen tenir temps per organitzar-se

(la convòcatoria es va fer amb manco de 48 hores) tot i haver expresat la seva absoluta conformitat i adhesió.

L’ensenyament es manifesta als Centres Educatius 
i davant el Govern contra les retallades
Els centres d’ensenyament públic s’han sumat majori-
tàriament a l’aturada de 10 minuts contra les
retallades impulsades en Educació.
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5 D’OCTUBRE, DIA DEL DOCENT

Dia 5 d'octubre és el dia mundial del docent

Manifest

El nou Govern de les Illes Balears va començar el seu mandat afir-

mant davant l’opinió pública que aquesta legislatura seria la de l'auto-

pista de l'educació. No obstant, la seva actuació i posteriors declara-

cions semblen contradir el propòsit inicial.

Els darrers anys, la Conselleria d'Educació ha realitzat diferents reta-

llades. I el nou Govern continua pel mateix camí: noves

mesures unilaterals, propagandístiques i que no fan més

que generar alarma social amb el propòsit de mantenir

una situació de por i provocar l’acceptació o l’immobilis-

me de la societat.

Les retallades continuen afectant de manera negativa

a la qualitat d’atenció a l’alumnat que creix any rere any,

i a les seves famílies; precaritza els centres que no poden

fer front al normal funcionament; elimina professionals

que no fan més que incrementar les dades de l’atur (que

també pagam entre t@ts) i augmenta la càrrega lectiva

del actuals; elimina serveis educatius dirigits a evitar el

fracàs escolar i/o l’abandó prematur; elimina beques

per a les famílies que no tenen les mateixes oportuni-

tats... El conjunt de tot plegat és una passa enrere

gegant que està afectant, i afectarà, a tota la comuni-

tat educativa.

Assistim també a una campanya contra l’actual nor-

mativa sobre política lingüística (iniciada, a més, pel

mateix partit que la va aprovar: el PP) que a més de no compar-

tir-la l’entenem com un atac a l’estabilitat de tota la comunitat educa-

tiva i al seu model d’escola i que per extensió afecta tota la societat.

Davant aquest atac a l’ensenyament com a servei públic, volem

fer notar a la conselleria que l’aplicació d’aquestes mesures, a més

d’incrementar el malestar i la desafecció del professorat i el rebuig

de tota la comunitat educativa, dibuixaran un escenari de conflicte.

En aquest sentit manifestem amb rotunditat que ens hi opo-

sarem amb fermesa i prendrem les mesures de mobilització que

siguin necessàries.

Estem convençuts/des que l’educació és una eina fonamental per

superar l’actual situació de crisi econòmica i social i que l’ensenyament

com a servei públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’opor-

tunitats d’infants, joves i ciutadania en general. Una política de retalla-

des no ajuda a avançar en aquesta direcció.

Feim una crida al professorat, a tots els i les professionals de l’edu-

cació, a les amipas i als consells escolars, a la UIB i als seus alumnes a

analitzar i rebutjar les mesures promogudes per aquest Govern.

No podem acceptar que les retallades acabin afectant la nos-

tra societat del benestar, la que ens educa, ens sana, ens prote-

geix i ens iguala en oportunitats i com a persones que conviuen

juntes d’una mateixa comunitat.

CARTA DIRIGIDA ALS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES, APIMAS, CONSELLS
ESCOLARS, UIB i qualsevol associació o entitat social de les Illes

L'ENSENYAMENT és també un dels seus objectius i ja hem

comprovat com hem iniciat aquest curs amb mancances certes i acu-

sades. I Ara, amb les darreres retallades anunciades sobre el personal i

sobre els salaris, ens han provocat una angoixa que és intencionada i

que persegueix la nostra desorientació i el nostre immobilisme.

Les conseqüències de l'anunciat a les resolucions del passat dia 27

no són poques:

Quant al retall de personal ja sabem que farà augmentar la ràtio i la

càrrega lectiva, i provocarà una disminució de l'atenció a l'alumne i als

pares i posarà en el carrer a uns 800 mestres, professors i professores.

Per una altra banda, la pèrdua del nostre poder adquisitiu que a

més, està resultant inversament proporcional a l'encariment de la vida

(des de la darrera retallada ja hem deixat de percebre uns 1700€ els

mestres de primària, uns 2500 els professors de secundària i uns 1800

els professors de FP i similars (mitja calculada a 30 de stembre amb 2

trienni i un sexenni i persona)... i l’IVA i l’EURIBOR en augment) i que

provoca (al marge de les moltes dificultats en allò personal i familiar -

hipoteques, factures...-) un alentiment de la recuperació econòmica.

Aquestes mesures ens afecten a tots, pares, mares, mestres, profes-

sors, joves, nins i nines.

Ja sabem, perquè així ho ha dit el senyor Bauzá en més d'una
ocasió, que totes les actuacions d'aquest Govern van dirigides
exclusivament a precaritzar, encara més, els nostres serveis
públics, i ho fa amb una clara intenció privatitzadora, no
només dels serveis, sinó també dels beneficis.
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4.000 ciutadans
clamen pel treball
digne i contra les
retallades

4.000 PERSONES a Palma, 1.000 a
Maó i 500 a Eivissa. Aquest és el balanç
de la convocatòria d’ahir a les Illes per
part dels sindicats CCOO, UGT i
STEI-i, qualificada d’èxit pels organitza-
dors, per celebrar la Jornada Mundial
pel Treball Decent i contra les retallades
del Govern. La ciutadania ha pres cons-
ciència que el "treball no és un privilegi",
tal com es podia llegir a les pancartes
que encapçalaven les manifestacions a
les tres capitals de les Illes Balears.

Sense incidents i amb crits de "no
ens resignam"; "el treball no és un privi-
legi"; "pels nostres drets"; "ni una passa
enrere"; "contra les retallades, mobilitza-
ció"; "no som uns vagarros"; "l’educació
no és una despesa, és una inversió"; "al
meu mestre no el toca ningú"; "manco
assessors i més professors", va discórrer

la manifestació a Palma, que va sortir a
les set de l’horabaixa de plaça d’Espanya
i al final del recorregut a la plaça de Cort
no hi cabien tots.La convocatòria sindi-
cal va aplegar milers de ciutadans que
mostraren el seu rebuig a les retallades
que està duent a terme el Govern i
defensaren l’Estat del benestar.El lema
"El treball no és un privilegi. El treball i
les persones, primer" acompanyà la
comitiva que va seguir el trajecte de la
protesta en ambient festiu i reivindica-
tiu. Els sectors de l’educació, amb una
àmplia representació, la sanitat, o la
neteja, congregaren una munió de gent
àvida de gaudir del plaer de sentir-se una
sola veu, la veu del poble, que es mani-
festà en contra del desmantellament de
l’Estat del benestar i a favor d’un serveis
públics que no pot "suplir la iniciativa

privada".La secretària general de
CCOO Illes, Katiana Vicens, es dirigí
amb vehemència a tots els congregats i
clamà perquè "com a treballadors, ens
mirem als ulls i actuem com a ciutadans
en defensa del que és nostre, en defensa
de l’Estat del benestar i el treball digne".
Vicens va fer una vindicació aferrissada
dels serveis públics i va remoure les
consciències. "Els serveis públics no han
d’acabar sent de beneficència", va dir, i
va rebre en resposta el clamor d’indig-
nació dels assistents pel que ja està pas-
sant. En el seu discurs Vicens també va
exigir millorar els ingressos per atallar la
crisi i demanà dues coses: una reforma
fiscal en profunditat i la reforma del sis-
tema financer. "Pels nostres drets, pels
drets de tots, CCOO no es resignarà",
va concloure.

La convocatòria dels sindicats CCOO, UGT i
STEI-i amb motiu del dia Mundial pel Treball
Decent rep una resposta massiva al carrer.

MANI 6 D’OCTUBRE, DIA DEL TREBALL DECENT
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DEMANDA DE FORMACIÓ A CENTRES
Ompliu aquest full amb la vostra demanda i enviau-la a fp.enseny@ib.ccoo.es

CENTRE: 

NOM DEL CURS:

HORES: DATES:

PONENTS:

ASSISTENTS: Relació de professors interessats. Mínim 15 persones

OBJECTIUS:

CONTINGUTS:



formació

Programes i països en el marc de l’acció
educativa espanyola a l’exterior

Dissabte, 12 de novembre

De 10’00 h. a 10:30 h.

• Acreditació, entrega de material i presentació.

De 10:30 h. a 14:00 h.

• El concurs a l’exterior: fases i orientacions.

• Normativa específica i novetats de l’acció edu-

cativa a l’exterior.

• L’acció educativa a l’exterior: objectius, estruc-

tura orgànica.

De 16:00 h. a 19:00 h.

• Orientacions sobre el barem i les diferents proves.

• Preparació de la fase específica.

• Aspectes pràctics a tenir en compte en la pre-

paració de la fase específica.

Diumenge, 13 de novembre

De 10:00 h. a 13:00 h.

• L’acció educativa a través de diferents programes.

Dissabte, 19 de novembre

De 10:00 h. a 14:00 h.

• Països on es du a terme l’acció educativa

espanyola a l’exterior: característiques socioe-

ducatives i culturals.

• Sistemes educatius.

• Convalidacions i homologacions respecte

d’Espanya.

• Centres de titularitat espanyola: Normativa i

funcionament.

De 16:00 a 19 h.

• Escoles europees.

• Seccions internacionals.

• Centres de titularitat mixta i centres de conveni.

Diumenge, 20 de novembre

De 10:00 h. a 13:00 h.

• Assessories tècniques.

• Agrupacions de llengua i cultura espanyoles.

• Institut Cervantes.

• Professors visitants.

• Seccions bilingües.

• Altres programes.

Durada del curs:
30 hores: 23 presencials i 7 no presencials

(s’hauran de justificar amb l’entrega d’un

treball).

Lloc de realització:
CEIP Son Oliva, C/ Tomás Lluís de Victoria, 9

07009 Palma.

Inscripcions:
Abans del 2 de març. 

A la nostra pàgina (www.feccoo-illes.cat)

trobareu la sol·licitud que haureu d’enviar per

correu electrònic:

(fp.enseny@ib.ccoo.es) o fax (971 714 104)

Número de places:
Limitades.

Aquest curs és gratuït pels afiliats

Pla de Formació Online
per a treballadors dels
sectors de concertada
i privada i per a
persones a l'atur

LA FEDERACIÓ d'Ensenyament de

Comissions Obreres (FECCOO), conscient de

l'actual crisi i dels reptes de la nostra societat,

aposta per la Teleformació com a resposta a

aquests desafiaments i en línia amb l'objectiu

de la UE d'apropar l'aprenentatge a la llar,

oferint oportunitats de formació tan pròxi-

mes als interessats com sigui possible. Som

conscients dels avantatges que aquesta

modalitat ofereix pel que fa a l'autoforma-

ció, amb tutories en línia i telefòniques, i uns

equips de tutors, dinamitzadors i experts que

contribueixen al reforç de l'aprenentatge i la

motivació de cada participant.

Entenent la formació com un element

fonamental per a la millora de les competèn-

cies i qualificacions dels treballadors i treba-

lladores de l'ensenyament, la FECCOO vol

contribuir a incrementar la qualitat i eficàcia

dels serveis que presten, afavorint així mateix

la millora professional i les condicions labo-

rals d'aquests col.lectius.

Una vegada més, a través d'aquesta revis-

ta us oferim com cada any el pla formatiu en

la modalitat de Teleformació (en línia), via

internet. Aquests cursos es realitzen en el

marc del Subsistema de Formació Professio-

nal per l'Ocupació, subvencionats pel Servei

Públic d'Ocupació Estatal i organitzats per la

Federació d'Ensenyament de CCOO.
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Per a realitzar inscripcións has d'anar a www.feccoo-illes.cat




