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EDITORIAL

Departament de Salut Laboral, Ja!
EN OCTUBRE 2008, la Federació d’En-
senyament de CCOO va presentar el seu
“Informe de la Salut Laboral dels docents de
les Illes Balears”. Es tracta d’un informe cen-
trat  en els riscs psicosocials a les Illes en què
es definien/denunciaven les característiques
nocives de l’organització del treball que, en
aquest sentit, afecten el personal docent:
■ L’excés d’exigències psicològiques: treba-
llar ràpid o de forma irregular.
■ Falta d’influència i de desenvolupament:

quan no tenim autonomia ni control en la manera de
realitzar les nostres tasques.

■ Falta de suport social del conjunt de companys i de
superiors. Així com de la societat en general.

■ Falta de compensacions: quan es falta al respecte o hi ha
un desequilibri entre l’esforç que s’inverteix en el treball
i les compensacions que es reben per això.
L’estudi conclou que, a pesar d’una valoració majoritària-

ment positiva de la seva feina, un 25% del personal docent
pateix episodis d’ansietat i depressió, més d’un 32% reco-
neix que la seva feina els “crema”, un 20% del professorat de

secundària i batxillerat admet haver perdut la motivació per
l’ensenyament, un 33% pateix desmotivació, i al voltant
d’un 70% admet que sovint perd la il·lusió de qui comença
a treballar per primera vegada. Per altra banda, l’estudi des-
tapa que les baixes laborals per motius psicosocials s’ama-
guen sota el concepte de malalties comuns, fins que la situa-
ció arriba a ser greu i es produeixen baixes de llarga durada. 

Davant els problemes i les alteracions  que als centres es
puguin produir per mor de  companys i companyes amb
situació de risc psicosocial, la Conselleria d’Educació, en
lloc d’aplicar mesures preventives i actuar en els casos més
aguts des de la perspectiva de la Salut Laboral, aplica
actualment la via morta punitiva de procediments sanciona-
dors contra els afectats per malalties derivades de la tasca
docent, afegint així més llenya al foc.  A més a més, un any
després d’efectuar la nostra denúncia i de reiterar-la en les
successives meses, la Conselleria d’Educació encara no
compta amb un departament propi de Salut Laboral, a pesar
que 16.000 treballadors i treballadores docents formen part
del servei d’educació sostingut amb fons públics. Es tracta
d’una situació del tot lamentable que s’ha de pal·liar amb
urgència.

Rafael Pons
Campos

Secretari general 
de FE CCOO-Illes
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JUBILACIONS

TIPUS
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REQUISITS CÀLCUL PENSIÓ ALTRES CONSIDERACIONS NORMATIVA

Ordinària

LOGSE

(LOE)

Pròrroga

fins als 70

anys

Incapacitat

permanent

per al servei

Haver estat en servei actiu

ininterrompudament en els

15 anys anteriors a la data

de presentació de la

sol·licitud de jubilació. Exce-

dències per cura de fills

menors de 3 anys o fami-

liars i serveis especials, no

interrompen el període.

- Tenir 60 anys d’edat i

acreditats 15 anys de ser-

veis efectius a l’Estat el 31

d’agost de l’any que es

sol·licita.

La pròrroga és voluntària i

s’ha de sol·licitar amb una

antelació de, com a mínim,

dos mesos abans de com-

plir els 65 anys.

Per al desenvolupament de

les funcions fonamentals

del seu cos (Total).

Per al desenvolupament de

tota professió o ofici (Abso-

luta).

Necessita l’assistència d’una

persona per a les activitats

més essencials de la vida

(Gran).

Igual que l’anterior, però es

considera com a servei

prestat el temps fins a com-

plir els 65 anys.

Quan finalitzi el període de

pròrroga, igual que en el

cas anterior.

Igual que en els casos ante-

riors, però es considera

com a serveis prestats el

temps que manqui fins a

complir els 65 anys.

Igual que en el cas de la IPS

absoluta, incrementada en

un 50% que abona MUFA-

CE per a la contractació

d’una persona que l’aten-

gui.

Es sol·licita durant els mesos de

gener i febrer. Amb 28 o més

anys de serveis a efectes de

triennis es percep una gratifica-

ció que està en funció del

temps de servei, edat del

docent i cos al que pertany en

el moment de la jubilació.

Aquest tipus de jubilació està

vigent fins a l’any 2011. 

La finalització de la pròrroga

s’ha de comunicar, com a

mínim, 3 mesos abans de la

data triada per a la jubilació

definitiva, que no podrà ser més

de 70 anys d’edat.

Pot iniciar-se el procés d’ofici o

a petició de l’interessat. La pen-

sió per una IPS Total tributa i,

per tant, se li apliquen reten-

cions. La pensió d’una IPS Abso-

luta no tributa i, per tant, no té

retencions.

No es requereix temps mínim de

serveis (període de carència). 

Igual que la pensió per IPS

Absoluta, no tributa. Per tant,

no té retencions.

No es requereix període de

carència.

Disposició transitòria

segona de la LOE

Arts. 30, 31 i 32 del

RDL 670/87

Normativa autonòmica

Art. 33 de la Llei 30/

(redacció donada per

l’art. 107 de la Llei

13/96)

Art. 30,31 i 32 de RDL

670/87

Normativa autonòmica

Instruccions del Minis-

teri d’Hisenda, de

22/10/96

Ordre del Ministeri de

Presidència, de

22/11/96

Arts. 28 c, 30, 31 i 32

del RDL 670/87

Arts. 23, 24, 25 i 26

del RDL 4/2000

60 anys d’edat i 30 anys

de serveis efectius a l’Estat.

Aplicació d’un percentat-

ge, que està en funció del

nombre d’anys de servei, a

l’haver regulador del cos.

S’ha de sol·licitar, con a mínim,

amb 3 mesos d’antelació.

Arts. 28 2b, 30, 31 i

32 del RDL 670/87

Punt 6 de la Resolució

29/12/85
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Noninó, una engronsadeta arreu del món

UN DIA D´ARA fa un any,
s´aprofità la festa de nadal a l´escola
Paula Torres, per acostar les famílies,
com sempre s´ha fet des del centre, a
la comunitat educativa. Així, va sorgir
l´activitat de la cantada de cançons de
bressol dels països propis de cada
família de l´escola. Al començament la
implicació de les famílies va ser molt
díficil, ja que no es coneixien prou ni
s´entenien entre elles ni amb les mes-
tres, però a poc a poc, i conduint
l´activitat d´una manera més intimista,
es va aconseguir aquesta integració.
Aquest fet va fer que dues mestres de
l´escola se sentissin fascinades pel pro-
jecte i començassin a investigar pel
seu compte, començant així "noninó,

una engronsadeta arreu del món".
Aquesta fou la base del projecte.

Era l´inici de "Noninó, una engronsa-
deta arreu del món": una ocasió que
reunia famílies de pensaments, races i
llengües diferents.

S´inicià, doncs, tota la tasca de
recollida d´informació, transcripció de
la lletra i música de les cançons, tra-
ducció al català… una feina que fou
prou difícil a l´hora d´aconseguir tant
l´escriptura de les lletres de les can-
çons en els seus corresponents idio-
mes, molts cops dialectes prou desco-
neguts a les nostres illes, com la con-
seqüent traducció a la nostra llengua.
Així, es va comptar amb l´ajut desinte-
ressat d´associacions com AIRCIB

(Asssociació d´Immigrants Residents a
la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears), i de persones anònimes que,
tant pel carrer com a diferents comer-
ços (restaurants xinesos, perruqueries
nigerianes…), mostraven la seva
col.laboració per poder fer realitat
aquest projecte.

La Conselleria d'Educació i Cultu-
ra, mitjançant el Servei d'Innovació i
Formació Permanent del Professorat
va donar suport a la iniciativa la inicia-
tiva amb una subvenció que serviria
per posar en funcionament el projecte.

Es va enregistrar un DVD amb la
intenció de poder gaudir a la mateixa
escola, i amb els seus protagonistes,
d'una trobada de cultures…però a poc
a poc el projecte va esdevenir alguna
cosa més; tothom que estàs interessat
en les altres cultures hauria de poder
gaudir d´aquesta experiència.

Així, "Noninó, una engronsadeta
arreu del món” es convertí en un llibre
i en un documental social.

El llibre-DVD inclou 19 cançons
de bressol cantades per mares –i un
pare- de diferent procedència , des de
països llunyans en la distància com la
Xina, Cuba, Mali, Bulgària… com ciu-
tats d´Espanya. El recull de cançons
parteix de Mallorca, fa un recorregut
per les diferents llengües presents a les
nostres escoles, per acabar tornant a
Mallorca amb la cançó de bressol que
dóna títol al projecte.

Amb la intenció que el llibre
pogués arribar a tothom, també
s´inclou la partitura de cadascuna de
les cançons, per tal que es pugui
emprar tant a casa com a les escoles, ja
que es presenta amb una guia didàcti-
ca per als mestres.

Amb el suport de l´ICE (Institut de
les Ciències de l´Educació) de la UIB
s´ha duit a terme la presentació oficial
dia 21 de desembre .

"Noninó, una engronsadeta arreu
del món”" és un llibre que parla de la
interculturalitat i de les nostres arrels.
De tot allò que tenim en comú amb els
més llunyans.

Una finestra oberta a la multiculturalitat
Una escola d'una barriada com La Soledat - Polígon de Llevant és, mai
tan ben dit "un crisol de cultures". L' Escola d'Educació Infantil Paula
Torres n' és un bon exemple. D'ella formen part famílies de més de 19
nacionalitats diferents. Tantes nacionalitats són moltes si tenim en 
compte les reduïdes dimensions de l´escola i, en conseqüència, el petit nom-
bre d'alumnes matriculats en aquest centre d´Educació Infantil.
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PRIVADA

Sexenni a concertada 
(Procediment de sol.licitud)
Després  de les darreres reunions a la Mesa de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat con-
certat de les Illes, hem arribat a un acord que es va firmar dijous 21 de gener en què es presentaven els criteris d'e-
legibilitat i procediment per al pagament del complement lligat a antiguitat i formació del professorat.

QUAN ES PUBLIQUI al BOIB,
començarà el tràmit per presentar la
documentació.

Els /les  treballadadors/es que vul-
guin sol·licitar el reconeixement i pos-
terior acreditació de  la seva antiguitat i
formació hauran de presentar al centre
de treball la corresponent documenta-
ció. Serà el centre qui haurà de presen-
tar la documentació a la Direcció Gene-
ral de Planificació i Centres i lliurar una
relació dels mateixos treballadors/es
segons el model de l'annex 1.

DOCUMENTACIÓ
NECESSÀRIA: 

1. El model formal de sol·licitud dirigit
a la directora general de Planificació
i Centres, d'acord amb l'annex.

2. Còpia acarada del títol adequat o
necessari per impartir docència en
els diferents nivells d'ensenyament
reglat d'acord amb la normativa
vigent aplicable.

3. Original o còpia acarada del cer-
tificat de la Direcció General
d'Innovació i Formació del Pro-
fessorat en què s'indica la relació
de cursos, activitats o seminaris
realitzats i que acredita la formació
homologada. (S'ha de demanar
personalment una sol·licitud a
Registre adreçada a la Direcció
General d’Innovació i Formació
del Professorat).

4. Còpia acarada dels certificats dels
corresponents cursos , activitats o
seminaris de formació no homolo-
gada, la relació dels quals s'ha de

consignar a la taula de l'annex 3.
5. Còpia acarada del contracte o

contractes laborals de l'interessat o
de la interessada, que acrediti la
seva experiència laboral. La relació
de contractes s'ha de consignar a
la taula de l'annex 4.

6. Original o còpia acarada de l'in-
forme de la vida laboral de l'any
en curs de l'interessat o interessa-
da, expedit a la Seguretat Social.
Per a qualsevol aclariment, us

podeu posar en contacte amb nosal-
tres a través dels correus:
priv.enseny@ib.ccoo.es, 
concert.enseny@ib.ccoo.es o trucant
al telèfon 971/ 170995.

Restem a la vostra disposició
FE-CCOO Illes
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FORMACIÓN

Cursos gratuïts de formació on-line
pública 2010

ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA UNIVERSIDAD DE CADIZ 110

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL CURRÍCULUM EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA UNIVERSIDAD DE CADIZ 110

CURRÍCULO Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA UNIVERSIDAD DE CADIZ 110

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LA MEJORA DEL CURRÍCULO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS UNIVERSIDAD DE CADIZ 110

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE CADIZ 110

RELACIONES INTERPERSONALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS UNIVERSIDAD DE CADIZ 110

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y SU UTILIZACIÓN EN LAS AULAS FUNDECOR 50

EL USO DE INTERNET COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA FUNDECOR 50

WEB 2.0 EDICIÓN DE PÁGINAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS FUNDECOR 50

WEBQUEST. DISEÑO Y UTILIZACIÓN DIDÁCTICA FUNDECOR 50

APRENDIZAJE DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA FOREM 50

REALIZACIÓN DE TUTORIAS E-LEARNING FOREM 50

GNU/LINUX Y SUS APLICACIONES A LA ENSEÑANZA FOREM 50

• Els cursos de Formació on-line són vàlids per presentar en qualse-

vol convocatòria (interins, concurs de trasllats, oposicions…), però

no es poden fer servir per al reconeixement de sexennis.

• Si estau interessats/des a inscriure-us en algun d’aquests cursos,

cal que formalitzeu una preinscripció telemàtica que trobareu en

el següent link:

http://gestion.forem.es/fee2010/publico/enseñanza.aspx

• En aquest link trobareu la proposta general de formació on-line de

la FE-CCOO a nivell estatal. Del llistat general de cursos, el profes-

sorat de Balears només es pot inscriure als cursos de la nostra ofer-

ta formativa. 

• Posteriorment es realitzarà una selecció per a la matrícula i us

informaran dels admesos. Si teniu algun dubte, el nostre telèfon

de contacte és el següent: 971 170995/ 971726060

També podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a la

següent adreça: 

fp.enseny@ib.ccoo.es

concert.enseny@ib.ccoo.es

IMPORTANT:

CURS ENTITAT HORES

PLA DE FORMACIÓ PRIVADA-CONCERTADA 2010

El pla de formació adreçat al sector de Privada-Concertada està pen-

dent de la publicació de la convocatòria corresponent en BOE. 

Una vegada publicada, es podran posar en marxa les accions forma-

tives per al 2010.

Segons la nostra previsió, s’atendran en aquest pla les demandes

d’aquells centres que han sol·licitat formació per a l’any 2010, inclo-

soses aquelles accions que està previst programar per al primer tri-

mestre del curs 2010-2011.

Us recomanam que aneu consultant la nostra pàgina web, on reco-

llirem l’oferta formativa a partir de la convocatòria.

www.feccoo-illes.cat 

Apartat de Formació/Privada

Tel: 971 170999 /971 726060

ÀREA DE FORMACIÓ FECCOO-ILLES
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OFERTA FORMATIVA PRESENCIAL FE CCOO Illes. 2010-2011

FORMACIÓN

3D  STUDIO MAX AVANÇAT

Ponent: Santiago Pérez Jaume

Lloc de realització: Escola Superior de disseny de les Illes Balears.

Palma.

Dates: gener-març

MOODLE

Ponent: Per determinar

Lloc de realització: IES Isidor Macabich. Eivissa.

Dates: dijous a la tarda durant el segon trimestre

LA METODOLOGIA DEL TREBALL COOPERATIU 

EN L’ESCOLA INCLUSIVA

Ponent: Joan Jordi Muntaner

Lloc de realització: CP Sa Indioteria

Dates: Febrer-maig. Sessions quinzenals.

REFLEXIONS DES DE LA 

PERSPECTIVA DELS PROJECTES DE TREBALL

Ponent: Ana Ibiza Peiró i Antonia Fernández Mateo

Lloc de realització: CP St. Antoni

Dates: Febrer- maig. Dissabtes.

INICIACIÓ A L’ÚS DE LES PISSARRES DIGITALS

Ponent: Per determinar

Lloc de realització: CP Miquel Costa i LLobera. Palma.

Dates: Febrer-maig

INICIACIÓ A L’ÚS DE LES PISSARRES DIGITALS

Ponent: Luis Calatayud Quiles

Lloc de realització: IES Politècnic

Dates: Febrer-maig

INICIACIÓ A L’ÚS DE LES PISSARRES DIGITALS

Ponent: Per determinar

Lloc de realització: CP Jaume I. Palmanova

Dates: Febrer-maig

INICIACIÓ A L’ÚS DE LES PISSARRES DIGITALS

Ponent: Sebastià Capella

Lloc de realització: CP St. Rafel

Dates: Febrer- maig

INICIACIÓ A L’ÚS DE LES PISSARRES DIGITALS

Ponent: Per determinar

Lloc de realització: CP Establiments. Palma

Dates: Febrer-maig

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Ponent: Per determinar

Lloc de realització: CP Can Pastilla

Dates: 2n trimestre

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Ponent: Per determinar

Lloc de realització: CP Màxim Alomar. Palma.

Dates: 2n trimestre

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Ponent: Rosa Rosselló

Lloc de realització: CP M. Antònia Salvà

Dates: Febrer- maig. Dijous

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Ponent: Per determinar

Lloc de realització: CP Migjorn. Bendinat.

Dates: Febrer-maig

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Ponent: Guida Al·lès

Lloc de realització: CP St. Lluís. Menorca

Dates: Febrer- maig

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Ponent: Per determinar

Lloc de realització: CP Miquel Porcel

Dates: Febrer- maig

UTILITZACIÓ I PERFECCIONAMENT 

EN L’ÚS DE LES PDI

Ponent: Joan Gual

Lloc de realització: CP Sa Quintana

Dates: Febrer- maig

UTILITZACIÓ I PERFECCIONAMENT 

EN L’ÚS DE LES PDI

Ponent: Caridad Dato

Lloc de realització: CP Anselm Turmeda

Dates: Octubre- desembre

WEB 2.0: BLOCS I WIKIS

UTILITZACIÓ I PERFECCIONAMENT EN L’ÚS DE LES PDI

Ponent: Per determinar

Lloc de realització: CP Ángel Ruiz i Pablo. Menorca

Dates: Per determinar

WEB 2.0: BLOCS I WIKIS

UTILITZACIÓ I PERFECCIONAMENT EN L’ÚS DE LES PDI

Ponent: Bartomeu Barceló i Victòria Torrandell

Lloc de realització: CP Infante Don Felipe

Dates: Febrer-juny

WEB 2.0: BLOCS I WIKIS

UTILITZACIÓ I PERFECCIONAMENT EN L’ÚS DE LES PDI

Ponent: José Orellana i Bernat Dalmau

Lloc de realització: CP Ponent

Dates: Febrer-maig
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Apunts 15

NÒMINA

Revisa la teva nòmina 2010
Grup Sou Base Trienni C. Destí C. Específic

I. Residència A compte Acord del

Mallorca Altres Illes C. Específic 28-07-06

A1 Condició de catedràtic 1.161,30 44,65 734,94 297,04 91,93 101,78 46,26 93,95

A1 Professorat secundària i similars 1.161,30 44,65 613,60 244,96 91,93 101,78 46,26 93,95

A2 Professorat tècnic d'FP i similars 985,59 35,73 613,60 244,96 73,92 88,70 46,26 93,95

A2 Mestres 985,59 35,73 498,26 244,96 73,92 88,70 46,26 93,95

Complement 1r cicle      115,02

Complement específic C. Autònoma (E. Retributiva) * Sexennis* Acumulat

Interins i funcionaris en pràctiques 352,19 1r Sexenni 58,43

Més d’un any d’antiguitat 366,90 2n Sexenni 73,72 132,15

Més de 6 anys d’antiguitat i interins/es amb un sexenni reconegut 419,75 3r Sexenni 98,24 230,39

Més de 12 anys d’antiguitat 457,57 4t Sexenni 134,44 364,83

Més de 18 anys d’antiguitat 471,37 5è Sexenni 39,58 404,41

Més de 24 anys d’antiguitat 449,57

Més de 30 anys d’antiguitat 520,93 C. ESPECÍFIC FORMACIÓ PERMANENT

* Per cobrar el nou sexenni i l’augment del complement específic de (INTERINS/ES) PERMANENT (INTERINS/ES) 58,43

C. Autònoma corresponent és necessari realitzar les 100 hores de formació.

PAGUES EXTRAORDINÀRIES

GRUP SOU BASE TRIENNI 100% C. DESTÍ 100 % DELS COMPLEMENTS ESPECÍFICS *

A1 Condició de catedràtic 1.161,30 n x 44,65 734,94 Menys de 6 anys 385,17**

Més de 6 anys i interins/es amb un sexenni 443,60**

A1 Professorat secundària 1.161,30 n x 44,65 613,60 Més de 12 anys 517,32**

Més de 18 anys 615,56**

A2  Professorat tècnic d'FP 985,59 n x 35,73 613,60 Més de 24 anys 750,00**

A2  Mestres 985,59 n x 35,73 498,26 Més de 30 anys 789,58**

* Els C. Específics inclouen: C. Específic General + A compte C. Específic + Acord 28.07.06 + Sexennis. Està pendent de negociació incloure 

a les pagues extres el Complement específic comunitat autònoma

** Condició de catedràtic: +52,09 Euros

DEDUCCIONS HAVER REGULADOR

GRUP A1* GRUP A2* GRUP A1 2.769,27 euros mensuals 38.769,75

Drets passius 106,89 84,13 GRUP A2 2.179,48 euros mensuals 30.512,77

MUFACE 46,80 36,83

Seg. social (interins) 6,35% de la base de cotització

Els mesos de juny i desembre les quotes seran dobles

• Hem reclamat el cobrament dels endarreriments de les pagues extres de 2007 (el 33% del complement específic comunitat autònoma), 2008

(el 66% del complement específic comunitat autònoma) i 2009 (el 100% del complement específic comunitat autònoma).

Acció social: per cada fill/a menor de 18 anys la quantitat de 38,18 Euros

Complement per a la funció tutorial. Acord 28.07.06 de 31,32 Euros

Els càrrecs unipersonals i pedagògics experimenten un increment del 0,3 % (BOE núm.3 del 03.01.09)

L'import màxim de les pensions de jubilació per al 2010 és

de 34.526,80 euros/any, distribuïts en 14 pagues de

2.466,20 euros/mes.
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