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De tothom és sabut que quan es constipa l’economia, les
garanties socials i laborals són les úniques que pateixen la malaltia. La
sacrosanta llei del mercat impera sense cap fre ni regulació, és –segons els
popes dipositaris d’aquesta fe dominant– una “lògica” que s’autoregula
per si mateixa, i fins i tot els Estats han de quedar al marge a l’hora d’a-
doptar qualsevol iniciativa d’intervenció. 
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EDITORIAL

ÚLTIMA HORA

Un nou curs que surt amb el 
semàfor en groc

Rafael Pons
Secreari general 

Nou Curs Escolar, un repte per a la 
Conselleria d’Educació i per al Govern Balear

COMENÇA un nou curs escolar en una

situació de crisi econòmica que està afectant

tots els sectors socials de la nostra comuni-

tat. En aquestes circumstàncies, des de la

Federació d’Ensenyament de CCOO de les

Illes reclamam a la Conselleria d’Educació un

esforç pressupostari i un augment de la des-

pesa, per evitar el fracàs escolar i millorar la

qualitat del nostre sistema educatiu. 

Pensam que això suposarà una inversió de

futur perquè l’alumnat rebrà una formació

acadèmica, social i laboral que l’ajudi a incor-

porar-se a un mercat molt obert i inestable.

Davant el curs que ha de començar, encara

queden molts temes pendents per negociar,

els quals ja hem fet arribar a la Consellera

d’Educació. Entre d’altres, els temes que més

ens preocupen són: l’aplicació de la LOE als

centres; la formació del professorat en rela-

ció a l’aplicació dels nous decrets d’infantil,

primària i secundària; la dotació als centres

dels recursos, material i mobiliari necessari;

completar les plantilles de tots els centres

amb la cobertura de les vacants i substitu-

cions; posar en funcionament els comitès de

seguretat i salut laboral per prevenir les

malalties professionals; incorporar a les plan-

tilles de secundària mediadors i treballadors

socials, i personal d’administració i de serveis

a les plantilles de primària i centres d’adults;

la revisió del fons social; el plus d’insularitat;

i la revisió del temps d’acumulació de lactàn-

cia i de la seva comptabilitat amb les vacan-

ces. 

Estarem atents també a les mancances que

es detectin la propera setmana, inici del curs

2008pr-09, tant humana (manca de profes-

sorat que encara no s'ha incorporat als cen-

tres), com material o de detecció de previsi-

bles augments de la ratio prof/aula, que

poden deteriorar greument l'inici del curs

vinent així com el seu transcurs.

Al mateix temps la Federació d'ensenyament

de CCOO dessitja a tota la comunitat educa-

tiva un bon curs i la seva predispossició i

col·laboració per a la millora del món educa-

tiu de les Illes Balears.

AIXÍ LES COSES, l’anomenat “dià-
leg social” es minimitza reduint el seu
marc de negociació a l’adopció de les
mínimes mesures socials pal·liatives de
la desfeta econòmica en lloc de pro-
moure la intervenció dels poders
públics en subordinar “la riquesa del
país a l’interès general” i “planificar
l’activitat econòmica general per aten-
dre les necessitats col·lectives i esti-
mular el creixement de la renda i de la
riquesa i la seva més justa distribució”,

articles 128-1 i 131-1 de la Constitu-
ció Espanyola, ara gairebé revolucio-
naris. 

I en aquestes estam davant el nou
curs escolar. A la nostra escola la llum
groga del semàfor s’ha encès, i hem
d’estar a l’aguait per evitar limitacions
pressupostàries que impedeixin un
desenvolupament com cal de tot allò
que hem aconseguit en el darrer curs:
acord d’estabilitat, desenvolupament
de l’Estatut Bàsic, extensió formativa

de l’etapa 0-3, augment de plantilles,
acord de l’escola concertada, promo-
ció de l’educació especial, etc.

Hem de tallar el pas a qualsevol
intent de retallar l’avanç de l’educació,
sector fonamental per aconseguir una
societat més cohesionada amb igualtat
d’oportunitats.

CCOO recorda a la Conselleria els temes que més preocupen els
docents davant l’inici del nou Curs Acadèmic

TE BALEARES 295:Mje. TE Extremadura 282  19/9/08  11:55  Página 3



Apunts4

PÚBLICA

Valoració de l’aplicació de la LOE

EN EL TEXT s’anome-
nen diverses circumstàn-
cies que demanen una
atenció cap al sistema
educatiu, especialment el
fet d’evitar la discrimina-
ció, l’assoliment de la
cohesió social i la neces-
sitat de donar resposta a
les circumstàncies can-

viants i a les expectatives dipositades en
aquest. Aquests factors reclamen que
tothom pugui rebre una educació de qua-
litat. En aquest cas i en el que sembla una
al·lusió a la llei anterior (LOCE) es fa una
crida no només a l’esforç de l’alumne, sinó
a l’esforç de tots els components de la
comunitat educativa i de la societat en el
seu conjunt. 

Per assolir aquest ensenyament de
qualitat no es pot renunciar a l’equitat, de
fet en el text es considera que són princi-
pis indissociables. S’afirma que cal atendre
aquesta millora del sistema educatiu amb
un repartiment equitatiu de la qualitat, el
títol segon vol ser una garantia per assolir-
lo. Entre les mesures previstes destaquen:
� La determinació dels grups d’alumnes

amb necessitats específiques i els
recursos que es destinaran amb l’ob-
jectiu d’aconseguir la inclusió i la inte-
gració d’aquest alumnat com a ele-
ment compensador de les desigualtats
i com a forma d’assegurar l’equitat i la
cohesió social.

� Entre els principis pedagògics té una
importància especial l’atenció a la
diversitat. 

� Relacionada amb la idea anterior, tro-
bam la qüestió de la flexibilitat del sis-
tema educatiu com a forma d’atendre
els canvis i demandes dels alumnes i
de la societat.

� Una altra forma d’assegurar-ne l’equi-
tat són les beques i ajudes a l’estudi
que s’estableixen.

� En els casos d’alumnat que no pugui

assolir els objectius de l’educació obli-
gatòria es preveu una oferta formativa
adaptada a les seves necessitats espe-
cífiques que els ajudi en la seva inte-
gració social i laboral.

� Igualment en els casos d’alumnes d’in-
corporació tardana amb manca de
competència lingüística es preveuen
programes específics per resoldre
aquesta problemàtica i així poder-los
integrar en el curs corresponent.
Durant aquest curs s’inicien progra-
mes sobre aquesta qüestió en determi-
nats centres, però la realitat és que l’a-
tenció a la diversitat ha de tenir un
paper més destacat del que ha tengut
fins ara per tal de poder atendre les
necessitats de tot l’alumnat i poder
adquirir la flexibilitat reclamada.
Una educació de qualitat, adaptada a

les necessitats de l’individu i combinada
amb la igualtat d’oportunitats, permetrà
assolir l’excel·lència amb el màxim desen-
volupament de totes les capacitats de cada
subjecte, i d’aquí ve la importància de
potenciar l’atenció a la diversitat d’interes-
sos i capacitats com a forma d’assolir les
màximes possibilitats de cada individu.

Respecte a l’eficàcia, la llei segueix la
tendència marcada per la Unió Europea i
la UNESCO per a la millora d’aquesta
mitjançant aspectes com la millora de la
capacitació docent i l’aprofitament
màxim dels recursos disponibles augmen-
tant la inversió en recursos humans, en
especial en els centres amb alumnes amb
especials dificultats per assolir els objec-
tius de l’educació obligatòria. Una de les
actuacions previstes per assegurar l’apro-
fitament màxim dels recursos destinats és
la coordinació de les activitats entre les
Administracions i les corporacions locals
(caldrà veure com funciona aquesta en el
cas de ser regides per colors polítics dife-
rents). També es considera una eina per
assolir l’autonomia dels centres, la qual els
permetrà adaptar-se al seu context. 

Determinades actuacions per part
de la Conselleria d’Educació semblen
oblidar la declaració d’intencions de la
llei, com ara la retirada de la proposta
inicial del Decret d’escolarització. Però
a més hi ha hagut altres aspectes que
consideram que no faciliten l’augment
de la qualitat de l’ensenyament; així una
altra vegada més hem assistit a l’incom-
pliment de compromisos com és el cas
de realitzar un vertader concurs-oposi-
ció en l’accés a la Funció Pública, la
limitació de places en la promoció
interna dels funcionaris i funcionàries
del cos de mestres, o la incapacitat d’e-
laborar una quota del professorat interí
necessari per a cobrir les necessitats de
tots els centres que s’ajusti a la realitat.
Sembla, doncs, que aquest esforç que
es reclama no ha calat en la Conselleria
d’Educació, la qual confia una vegada
més en què sigui l’esforç del professo-
rat, de les famílies i de l’alumnat sufi-
cient per tirar endavant un nou curs.

Observam que ens trobam en ple
procés de desplegament de la llei i són
molts els interrogants plantejats. Cal-
drà veure quina és la direcció i el sentit
que prenen les actuacions de la Conse-
lleria d’Educació en els propers mesos,
per donar resposta a totes aquestes
qüestions ja que ens trobam encara
molt lluny dels objectius plantejats i el
període per al desplegament complet
de la llei no és indeterminat. A no ser
que hi hagi un nou projecte de llei
abans d’acabar amb el desplegament
d’aquesta, com ens ve passant darrera-
ment.

El curs que acabam d’iniciar suposa el segon en l’aplicació de la LOE.
Consideram que és un bon moment per analitzar algunes de les idees que
es pretenien desenvolupar amb l’aplicació d’aquesta llei.

Artur Cardell
Secr. d’organització de

FECCOO
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DIA 22 de juliol del
2008 la FE-CCOO,
amb l’altre sindicat
representatiu i les
patronals del sector,
han acordat l’actualit-
zació del Complement
de Concert Autonò-
mic per a centres assis-
tencials d’atenció a

persones amb discapacitat.
Les parts han fixat en 1.800 euros

bruts anuals l’augment del comple-
ment ja existent, que es liquidarà de
forma lineal per a totes les categories
professionals d’aquest subsector.
Aquest increment no és compensable
ni absorbible per altres complements
o plusos que percebi el personal. Tam-
poc no serà compensable amb els
increments d’IPC derivats de l’aplica-
ció del Conveni Col·lectiu.

L’abonament està condicionat al
finançament públic, mitjançant l’in-
crement del preu per plaça dels serveis
concertats que aboni l’administració
competent, en relació als preus
vigents per a l’any 2008.

La Conselleria d’Afers Socials ha
manifestat la seva intenció de fer pos-
sible els augments i actualment es
troba en fase de diàleg amb els con-
sells insulars per tal de fer-los viables.

PRIVADA

Signada l’actualitza-
ció del complement
de concert autonòmic
per als centres assis-
tencials d’atenció a
discapacitats

Neus Canals
Secr. Ensenyament

Concertat de FE CCOO
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FORMACIÓ

Participa! El TEU Sindicat
Necessita el TEU Suport
Convocatòria de l’assemblea congressual de la
Federació d’Ensenyament de les Illes Balears

Benvolgudes afiliades i afiliats:
Comencen en els propers mesos

els congressos de les diferents d’es-
tructures de CCOO. Amb la partici-
pació de tota l’afiliació avaluarem la
feina del sindicat des del darrer con-
grés, marcarem les futures línies d’ac-
tuació i elegirem els nous òrgans de
direcció en cada una de les estructures
de la nostra organització.

Totes les persones afiliades a la
Federació d’Ensenyament  tindreu l’o-
portunitat de participar  a les assem-
blees que es celebraran en les dates
següents:
� Menorca: Dimarts 7 d’octubre.
� Mallorca: Dimecres 8 d’octubre.
� Eivissa i Formentera: Dijous 9

d’octubre.

Aquestes assemblees tenen dos
objectius fonamentals:
1. Participar en el debat de les

ponències: mitjançant la presenta-
ció de les esmenes que estimis
oportunes. Les ponències resul-
tants d’aquest debat marcaran les
línies d’actuació per al propers
anys tant en l’organitzatiu com en
l’acció sindical.

2. Elecció de la delegació de la teva
assemblea per a la l’Assemblea
Congressual de la Federació d’En-
senyament de les Illes Balears i per

al Congrés de la Unió Insular d'Ei-
vissa i/o Formentera. El número a
elegir és proporcional a la mitja
d’afiliació del període 2004-2007.
En la teva qualitat d’afiliat o afilia-

da corresponent a l’agrupació TERRI-
TORIAL DE MALLORCA/MENOR-
CA/EIVISSA I FORMENTERA, et
convoquem a l’ASSEMBLEA A
CELEBRAR EN LES DATES INDI-
CADES ANTERIORMENT, de la
qual et detallem la següent informa-
ció:

Documents:
Els documents a debat es troben a la

vostra disposició en els locals del sindi-
cat. Alguns dels documents els has
rebut al teu domicili i d’altres estan
publicats o es publicaran pròximament
en les pàgines web de les organitzacions
corresponents: www.ccoo.es (ponèn-
cies de CCOO-Illes), etc.

Per a qualsevol dubte de consulta
pots posar-te en contacte amb la
secretaria d’organització de la Federa-
ció d’Ensenyament de CCOO per
telèfon 971726060 o per correu elec-
trònic org.enseny@ib.ccoo.es

Aquest és el moment en què neces-
sitem del suport i participació de tots
vosaltres i us demanem sincerament la
vostra participació.

Esperem la vostra assistència, salu-
tacions.
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EL CURS passat la FE-

CCOO va signar junta-

ment, amb la resta de sin-

dicats, el PLA PER L´ESTA-

BILITAT DEL PERSONAL

DOCENT I LA MILLORA

DEL SISTEMA EDUCATIU.

En aquest pla un dels

punts va ser que la selecció

dels opositors es basasi en un vertader Con-

curs-Oposició una reivindicació de la FE-

CCOO Illes des de fa molts d´anys.

Aquesta reivindicació del nostre sindicat es

fonamenta en la LOE, en l´Estatut Bàsic de

l´Empleat Públic i en altres disposicions

vigents, i va quedar reflectida en el punt 3

del pla de la següent manera:

“3) Oferta pública d’ocupació:
La Conselleria d’Educació i Cultura es com-

promet a incloure en l’oferta pública d’ocu-

pació del període 2008-2011 un nombre de

2500 places, per tal d’integrar en els cossos

docents el major nombre possible de profes-

sorat interí.

L’oferta afectarà, almenys en una convocatò-

ria, tots els cossos docents i inclourà places

específiques per illes.

D’acord amb la disposició addicional dotzena

de la LOE, el sistema d’ingrés a la funció

pública docent és el de concurs–oposició i

per tant, en la selecció dels aspirants, es farà

efectiva la valoració de les dues fases del

concurs–oposició.”

Malgrat tot això, en molts de tribunals d’o-

posicions, no s´ha seleccionat als aspirants

partint de la idea de Concurs-Oposició sinó

només com una Oposició  , sense tenir en

compte, a la hora de donar places la forma-

ció acadèmica, els anys d’experiència...,

aspectes tan valuosos per seleccionar els

mestres.

Davant aquesta situació la FE-CCOO, ha

estat l’únic signat que ho ha denunciat a la

Conselleria i a la premsa.

PÚBLICA

Un veritable 
concurs-
oposició?
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les places ofertes en determinades
especialitats, com ara les dels Equips
d’Orientació (en especial als d’Eivissa i
Formentera), gran part de les places de
Tecnologia, així com les places dels
PQPI. Totes aquestes places no foren
incloses dins el Pacte d’Estabilitat,
xocant clarament amb la intenció de
dotar de continuïtat els claustres dels
centres com a mesura per augmentar
la qualitat del sistema educatiu.

Tanmateix, la Conselleria no va
introduir cap canvi a les places ofertes
excusant-se en què el procés ja s’havia
iniciat. Aquesta manera d’actuar pro-
voca que ens plantegem si les declara-
cions fetes des de la Conselleria són
una simple declaració d’intencions
cara a la galeria o realment són com-
promisos ferms. Per aquest motiu des
de la Federació d’Ensenyament de
CCOO farem feina durant el curs per
aclarir aquesta i d’altres qüestions en
els propers processos de negociació.

AQUEST document
feia referència a dos
aspectes del procés
que ens sobtaren molt
i que no dubtàrem a
posar en coneixement
de la Conselleria per
tal que les errades fos-
sin esmenades de
manera immediata.

D’una banda reco-
llírem el conjunt de places que trobà-
rem que no havien estat ofertes tot i
saber amb certesa que eren necessà-
ries, un total de 32 places. Concreta-
ment detectàrem 9 places a Mallorca,
3 places a Menorca i 20 places a Eivis-
sa i Formentera. Un fet que entra en
contradicció amb el compromís per
part de la Conselleria d’Educació d’e-
laborar una quota de places el més
ajustada possible a la realitat.

D’altra banda denunciàrem la con-
tradicció existent entre la tipologia de

PÚBLICA

Procés d’adjudicació de
places per als funcionaris
interins
El passat 22 de juliol la Federació d’Ensenyament de CCOO Illes
Balears presentà al registre de la Conselleria d’Educació un escrit per tal
de denunciar les anomalies detectades en el procés d’adjudicació tant per
part del nostre sindicat com per part dels nostres afiliats i afiliades.

Miquel Ángel
Molina

Secr. Acció Sindical de
FE CCOO

Toni Marín
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PRIVADA-CONCERTADA

FE-CCOO signà l’acord per a la millora de 
l’ensenyament concertat “sense amollar coets”
El dia 24 de juliol es firmà el debatut, lluitat i esperat Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat
de les Illes Balears. El document, signat per la Conselleria d’Educació i Cultura, les entitats patronals del sector,
les organitzacions de titulars i els sindicats representatius, conté millores que, malgrat es dilaten en el temps amb
un llarg calendari d’aplicació, recullen les condicions considerades mínimes per a la seva signatura. O almenys
així es valorà per part de la majoria dels claustres dels centres educatius implicats, en un referèndum no exempt
de polèmica perquè en alguns col·legis la participació fou minsa. 

ELS RESULTATS
globals de les escoles
amb representació sin-
dical foren els
següents:

Dels 114 concer-
tats existents, es realit-
zà la consulta a 88 cen-
tres, la qual cosa repre-
senta un 77,19 % del

total, amb 66 escoles que votaren
majoritàriament a favor, és a dir, un 75
% dels centres consultats. Mentre que
es manifestaren majoritàriament en
contra els claustres de 14 centres, la
qual cosa representa un 15,91 % dels
consultats. Finalment, el resultat fou
d’empat en 8 centres, és a dir, un
9,09%.

Per part de la nostra Federació
d’Ensenyament s’aixecà acta de les
votacions als centres on tenim repre-
sentació, amb uns resultats no molt
distants dels globals. Els percentatges
foren: un 66,52% a favor, un 28,45%
en contra, un 8,36% en blanc i un
1,67% de vots nuls.

Cal remarcar que la signatura de
l’Acord no hauria estat possible sense
la unitat sindical i la participació entu-
siasta de les persones en les diverses
mobilitzacions.

Els punts principals que recull l’A-
cord són els següents:
� Paga extraordinària de 25 anys:

s’assegura el pagament dins el con-
veni vigent i també amb els nous
convenis estatals que es puguin
signar

� Abonament de la paga extraordinà-
ria de 25 anys al professorat en
Règim Especial de Treballadors
Autònoms

� Acumulació del permís de lactàn-
cia: el permís d’una hora diària per
lactància d’un infant menor de 9
mesos es pot acumular com una lli-
cència de 30 dies a la de maternitat
i /o paternitat

� Equiparació retributiva dels
docents: amb l’objecte d’aconse-
guir l’equiparació gradual de la
remuneració del personal docent
concertat amb el personal docent
públic prevista a l’article 117.4 de
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, s’incorporaran
gradualment les quantitats men-
suals (en 12 pagues anuals) a partir
de gener del 2009, amb els
següents increments:
15 euros mensuals a partir de gener
del 2009
35 euros mensuals a partir de gener
del 2010
30 euros mensuals a partir de
setembre del 2010
30 euros mensuals a partir de gener
del 2011
30 euros mensuals a partir de
setembre del 2011
El total serà de 140 euros mensuals.
Aquests augments s’incorporen en

el Complement Retributiu de les Illes
Balears (CRIB) de manera lineal a tot el
professorat en pagament delegat.
� Complement lligat a antiguitat i

formació del professorat: s’esta-

bleix aquest complement amb una
quantia de 760 euros anuals per al
professorat amb 6 o més anys d’an-
tiguitat en pagament delegat, de
conformitat amb el següent calen-
dari:

a) Professorat amb 18 o més anys
d’antiguitat:
2011: 25% de la quantitat anual
fixada (15,83 euros mensuals)
2012: 50% de la quantitat anual
fixada (31,66 euros mensuals)
2013: 75% de la quantitat anual
fixada (47,5 euros mensuals )
2014: 100% de la quantitat anual
fixada (63,33 euros mensuals)

b) Professorat entre 6 i 17 anys d’anti-
guitat:
2012: 33% de la quantitat anual
fixada (20,9 euros mensuals)
2013: 66% de la quantitat anual
fixada (41,84 euros mensuals)
2014: 100% de la quantitat anual
fixada (63,33 euros mensuals)
El personal docent associat a les

cooperatives així com els cooperativis-
tes es beneficiaran de totes les mesures
previstes en l’Acord.

En conclusió, un acord que la FE-
CCOO signà des de la responsabilitat i
el seny, tot i que no acaba de satisfer
totes les reivindicacions. Si més no, en
paraules del secretari general de la
Federació d’Ensenyament: “les distàn-
cies entre la Plataforma i l’Acord són
mínimes, de tal manera que no justifica-
rien l’esforç de noves mobilitzacions, i
menys encara en un context econòmic,
pressupostari i laboral com l’actual”.

Neus Canals
Secr. Ensenyament

Concertat de FE CCOO
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TOTS SABEM que
aquesta proposta neix
de l’èxit obtingut a
altres centres de les
Illes i de tots és sabut
l’esforç que tant per al
claustre com per a la
resta de la comunitat
ha significat i signifi-
ca. Els beneficis són
clars: abaratir el cost

del material beneficia tant a les famí-
lies com al medi ambient al mateix
temps que treballam en diferents
valors (com el de compartir, el de
respectar el material, etc.). En con-
trapartida, aquest projecte suposa

per als claustres, d’entrada, un aug-
ment de les tasques que ha de realit-
zar el professorat. Només això ens
faltava. Ara dependrà de nosaltres
també el benestar econòmic de les
famílies, i les polítiques mediambien-
tals. No dic res de l’estat de l’humor
de les editorials que veuen com
aquesta proposta posa en perill les
seves economies i de la influència
que exerceixen i exerciran sobre l’e-
lecció del material. Tampoc de com
la iniciativa privada (les escoles con-
certades es poden acollir voluntària-
ment, les públiques ho han d’oferir
obligatòriament) punyirà els seus
claustres perquè enllesteixin i s’afe-

OPINIÓ

Triem
Sobre el projecte de reutilització dels llibres (hauria d’ésser de material
didàctic) a les escoles de primària... i l’oportunitat de replantejar-nos quin
material feim servir a les nostres aules

Toni Baos
Secr. de Comunicació,
Política Lingüística i

Cultura de CCOO Illes
Balears

geixin a aquest projecte ja que el
benefici per a les famílies és molt
gros, suficientment gros perquè, un
altre pic, pesi més en la decisió dels
pares dur els seus fills a les escoles
concertades -em fa gràcia com
aquest projecte ha estat criticat per
Escola Catòlica, una de les patronals
de les escoles concertades, dient pre-
cisament que aquest suposava carre-
gar de més feina els seus treballadors.
És més fàcil que donin als seus claus-
tres la llibertat NECESSÀRIA que
existeix a l’ensenyament públic a
l’hora de triar les iniciatives que es
duran a terme.

En definitiva, pens que hagués
estat millor donar temps i recursos
als centres per poder acollir-s’hi amb
garanties d’èxit i  per a nosaltres com
a mestres és el més important  no
perdre l’oportunitat de replantejar-
nos una cosa: quin és el material que
feim servir a les aules.

Per ventura ha arribat el moment
de començar a defugir de l’estúpid
llibre de text del tipus “emplena for-
mularis” que atabala els alumnes,
coarta les dinàmiques existents
(obsoletes) i deixa els mestres i els
alumnes asseguts a taula tota la ses-
sió. És el moment de canviar cap a
les noves tecnologies (ordinadors i
internet a l’aula permanentment com
a estri de consulta, de guiatge, de
font de recursos,..); és el moment de
tornar a crear les biblioteques de
consulta i lectura a les aules, de nous
materials que treballin la diversitat
de procediments (d’això en saben un
munt els nostres companys i com-
panyes d’infantil); és el moment de
triar el que ens fa evolucionar i
engrescar. TRIEM.

Per cert, que si vols expres-
sar la teva opinió i ets afiliat,
aquest és el teu espai. Envia
les teves aportacions a
info.enseny@ib.ccoo.es

TE BALEARES 295:Mje. TE Extremadura 282  19/9/08  11:55  Página 8



Apunts 9

FORMACIÓ

Primer Trimestre
Cursos de formació presencials homo-
logats per la Conselleria d’Educació

Activitats de formació

El llenguatge oral com a eina del 

procés d’ensenyança-aprenentatge

Per determinar Per determinar Per determinar Palma

Menorca

Eivissa

Descobrint la pràctica psicomotriu Per determinar Per determinar Per determinar Palma

Intervenció amb alumnes TDA-TDAH Per determinar Per determinar Per determinar Palma

Tècniques de mobilització i tractament

de postura

Per determinar Per determinar Per determinar Menorca

Salut laboral: La teràpia de la rialla. Per determinar Per determinar Per determinar Formentera

Ponent Dates Lloc Illa

PÚBLICA

Activitats de formació

Resolució de conflictes a l’aula Tomeu Barceló Tancat Col·legi Pius XII Palma

Tècniques de rehabilitació i

psicomotricitat

Virginia Guiscardo Per determinar Per determinar Menorca

La relació de l’escola infantil

amb la família

Giorgina Iovino Per determinar Col·legi Pius XII Palma

Ponent Dates Lloc Illa

CONCERTADA

Per a més informació posau-vos en contacte amb la Federació d’Ensenyament.

Inés Mateu Eloisa Fullana
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FORMACIÓ

Convocatòria pla de formació
2008-2009
ALS/LES interessats/des en impartir cursos com
a ponents per a la Federació d´Ensenyament de
CCOO-Illes Balears

Una bona oportunitat per aconseguir un 
desenvolupament sostenible i participatiu

Us pregam que ens envieu la següent documentació:

• Curriculum vitae

• Projecte del curs (objectius, continguts, temporització i metodologia)

Es valorarà l’experiència docent i els coneixements de llengua catalana
• Termini de recepció de projectes: fins al 30 de novembre del 2008

Adreces de correu electrònic: concert.enseny@ib.ccoo.es

fp.enseny@ib.ccoo.es

EL PASSAT dime-
cres 10 de setembre, la
Federació d´Ensenya-
ment de CCOO va
assistir a la IV Trobada
de Centres A21E local
als municipis de
Mallorca, patrocinada
pel Consell de Mallor-

ca (Departament de Cooperació
Local)

L´objectiu d´aquesta agenda és la
sostenibilitat i la participació socio-
educativa amb els problemes ambien-
tals.

A la IV Trobada de centres de
l´Agenda 21 escolar, que es va celebrar
a Campos es va parlar de Mobilitat i
Participació en els centres, es varen
comentar diverses experiències
ambientals realitzades a diversos

Agenda 21 Escolar (A21E):

pobles de l´illa de Mallorca: Campos,
Sant Llorenç.

Es va presentar el Consejo de
Infancia y Adolescencia de Leganés
(Madrid) i El Consell Infantil d´Artà.

Des de la Federació d´Ensenya-
ment de CCOO de les Illes
Balears,pensam que la participació
dels centres en aquests processos de
desenvolupament local i sostenible
esdevé fonamental per aconseguir
aquests fins i estam dispossats a recol-
zar qualsevol iniciativa, que, des dels
centres educatius, les entitats socials o
les administracions locals es puguin
dur a terme. 

Els mestres i escoles interessats es
poden informar al 

telèfon: 971477239. Fax: 971477239. 
mail:

agenda21escolar@conselldemallorca.net. 

Isabel Siquier
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Calendari Escolar 08/09
SETEMBRE 08

dl dt dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

OCTUBRE 08

dl dt dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 25

27 28 29 30 31

NOVEMBRE 08

dl dt dc dj dv ds dg

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

DESEMBRE 08

dl dt dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 30 31

GENER 09

dl dt dc dj dv ds dg

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

FEBRER 09

dl dt dc dj dv ds dg

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

ABRIL 09

dl dt dc dj dv ds dg

6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAIG 09

dl dt dc dj dv ds dg

4 5 6 7 8 9 10
1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JUNY 09

dl dt dc dj dv ds dg

8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

JULIOL 09

dl dt dc dj dv ds dg

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

AGOST 09

dl dt dc dj dv ds dg

3 4 5 6 7 8 9
1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

MARÇ 09

dl dt dc dj dv ds dg

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23

30 25 26 27 28 2924
31

24
31

Reivindicacions
de la FE-CCOO
per al curs
2008/2009
Alguns dels temes que hem de negociar

amb la Conselleria d’Educació per al pre-

sent curs són:

• Any sabàtic. Hi ha funcionaris que s’hi

volen acollir, persones de 54 o 55 anys

que no ho podran sol·licitar. Per això

demanam flexibilitat i que cada docent

pugui triar lliurement el curs. 

• S’ha de començar a articular la manera de

regular el tema dels mediadors i treba-

lladors socials que s’han d’enviar als cen-

tres de secundària. 

• Fer la previsió del personal d’adminis-

tració i serveis per als centres de primà-

ria i centres d’adults. 

• Revisió de tot l’articulat del fons social:

Augment de bestretes, retorn de doblers

en 36 mesos o més, que els funcionaris

interins puguin accedir a totes les presta-

cions...

• La presència en la mesa sectorial d’educa-

ció dels representants de l’IBISEC i de la

Direcció General de Planificació i Centres

per a explicar la situació de les infraes-

tructures dels centres de les Illes Balears. 

• Pagues extres. Revisar el compromís de

l'anterior director general de Personal

Docent del 33% que faltava del comple-

ment específic de la comunitat autònoma,

ho cobraríem en el mes de desembre amb

efectes retroactius de la paga de juny. 

• Plus d’insularitat. Reconèixer l’equipara-

ció amb les Illes Canàries, tenint en comp-

te la doble insularitat de Menorca, Eivissa

i Formentera.

• Jubilacions voluntàries. Incrementar la

gratificació per part de la Conselleria. En

relació a Catalunya, hi ha una diferència

entre 2.000 i 4.000 euros.

• Distribució d’un nou mapa escolar. 

• Comitès de salut laboral, posant-los en

funcionament en cadascuna de les illes. 

• Donar un nou sentit a l’Observatori de la

Convivència i dotar els centres de més

recursos per desenvolupar un ensenya-

ment de qualitat.
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