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El passat 24 de novembre la
Federació d’Ensenyament va esco-
llir la nova executiva i el secretari
general que durà la Federació cap
endavant durant els propers quatre
anys. Amb el lema “+ a prop +
compromís = més enllà” es vol des-
tacar l’interès del Sindicat per acon-
seguir una escola que formi persones
compromeses i capaces de la trans-
formació per fer possible una socie-
tat amb democràcia social plena.

TRENTA-U delegats i delegades de
CCOO-illes Balears representants de
les unions territorials i dels sectors
laborals (públic, privat, universitat) de
l’Ensenyament celebraren el dissabte
24 de novembre als locals del sindicat
el 5è Congrés de la Federació d’Ensen-
yament, del qual han sortit els nous
òrgans de direcció i la nova executiva
de la Federació.

En les assemblees prèvies al Con-
grés, dos-cents afiliats i afiliades parti-
ciparen en l’elecció dels 31 delegats i
en el debat de la ponència d’Acció
Sindical per als propers quatre anys. 

En l’acte d’obertura del V Congrés hi
participaren representants de la Conse-
lleria d’Educació, dels sindicats de l’En-
senyament (Stei, Uso, Ugt i Fsie), qua-
tre membres de la Comissió Executiva
de la Federació a nivell estatal, i diversos
representants d’altres federacions terri-
torials de CCOO-illes Balears.

El treball precongressual va fer pos-
sible que la majoria de les trenta esme-
nes presentades fossin acceptades, reti-
rades o transaccionades. Entre les
ponències, destacà la d’Acció Sindical
que, sota el títol “Un punt d’inflexió”,
repassà tots els aspectes relacionats amb
l’educació, tant els que tenen a veure
sobre les polítiques educatives dels
darrers quatre anys com els temes més
punyents de l’actualitat, referint-se als
col·lectius d’immigrants o a les necessi-
tats d’un pacte escolar que doni estabi-
litat a la tasca educativa, però sobretot
es va tractar quina ha de ser la línia de
treball de la Federació d’Ensenyament
per als propers quatre anys, basada en
una candidatura de consens i unitària i
en el lema del congrés. 

La nova Comissió Executiva de la
FE-CCOO Illes Balears elegida en el
Vè Congrés està formada per deu
membres (representants dels diversos
sectors i de les unions territorials) i un
secretari general, Rafa Pons. Els mem-
bres de l’Executiva són: Miquel Ángel
Molina, Isabel Molina, Carles Estruch,
Inés Mateu, Antoni Marín, Chus Cas-

tro, Antoni Cirerol, Núria Juanals,
Neus Canals i Antoni Baos.

Rafa Pons, nou secretari general de
la Federació, ha manifestat quin és el
sentit del lema que els durà cap al futur:
“Quan diem més a prop i més compro-
mís per anar més enllà ens referim a la
major presència de CCOO als centres
de feina creant xarxes de representació
en cadascun dels centres educatius, per
estar més a prop dels problemes de
caràcter laboral; també parlam de més
compromís per combatre la desigualtat
social que hi ha en les escoles, i tot això
per aconseguir una escola compromesa
amb la democràcia social plena”.

Durant la celebració del Congrés
es tractaren tot un seguit de resolu-
cions, com ara el fracàs escolar i l’a-
bandonament del sistema educatiu
entre els joves; la implicació de la
Conselleria en els problemes de con-
vivència escolar i el decàleg de pro-
postes de CCOO; el paper de l’escola
per l’educació i contra la violència de
gènere; la interculturalitat en el camp
educatiu; la salut laboral en l’àmbit de
l’educació; i les necessitats d’equipa-
ments en les escoles.

lema del 
V Congrés 

de la FE-CCOO

Vé CONGRES UNITAT 23

+ a prop + compromís = més enllà, 

La Federació d’Ensenyament compta amb nova
executiva des del dissabte 24 de novembre
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CONSIDEREM que després
de cinc mesos de prendre posses-
sió, hi ha una sèrie de temes que
encara no s’han abordat i s’han de
negociar obligatòriament durant
el present curs.  Exigim que s’obri
un marc de negociació per a donar
resposta a les següents demandes: 

Revisar l’acord de millora de
l’ensenyament públic
� Any sabàtic. Hi ha funcionaris

que volen acollir-se, persones de
54 o 55 anys que no ho podran
sol·licitar. Pel que demanem fle-
xibilitat i que cada docent pugui
triar lliurement el curs. 

� Plantilles. Hi ha molts funcio-
naris en expectativa, tant mes-
tres com de secundària. Volem
que es revisin totes les planti-
lles dels centres i que es
puguin assignar més places
vacants als centres per a les
destinacions definitives del
funcionariat de carrera. 

� S’ha de començar a articular la
manera de regular el tema dels
mediadors i treballadors
socials que s’han d’enviar als
centres de secundària. 

� Fer la previsió del personal
d’administració i serveis per als
centres de primària i centres
d’adults. 

� Revisió de tot l’articulat del
fons social.

� Negociar un nou pacte d’esta-
bilitat del funcionariat interí.

Altres aspectes a negociar: 
� Oposicions. Nombre de places

i especialitats perquè el profes-
sorat pugui començar la seva
preparació. Discutir els criteris

per a la nova convocatòria. 
� La presència en la mesa secto-

rial d’educació dels represen-
tants de l’IBISEC i de la Direc-
ció General de Planificació i
Centres per a explicar la situa-
ció de les infraestructures
dels centres de Balears. 

� Pagues extres. Revisar el com-
promís 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. 

� Pagament de les tutories,
triennis (interins i funcionaris
en pràctiques) i complements
de formació. 

� Plus de insularitat. Reconèi-
xer l’equiparació amb les Illes
Canàries, tenint en compte la
doble insularitat de Menorca,
Eivissa i Formentera. 

� Jubilacions voluntàries. Incre-
mentar la gratificació per part
de la Conselleria. En relació a
Catalunya hi ha una diferència
entre 2000 i 4000 €uros.

� Distribució d’un nou mapa
escolar. 

� Comitès de salut laboral,
posant-los en funcionament
en cadascuna de les illes. 

� Trilingüisme. Modificar-lo,
dotant a tots els centres dels
recursos didàctics i humans
necessaris, participant tots els
centres de la seva aplicació. 

� Donar un nou sentit a l’obser-
vatori de la convivència i
dotar de més recursos als cen-
tres per desenvolupar un
ensenyament de qualitat.

CCOO reclama unitat d’acció sindical davant

aquesta nova agressió als drets dels treballadors i

treballadores del sector. Atenent aquesta proposta

de CCOO, els sindicats anuncien mobilitzacions.

Convocada per la Conselleria d’educació, a finals de novembre

es va reunir la Mesa de l’ensenyament concertat amb la pre-

sència de les organitzacions patronals, sindicals i de cooperati-

ves del sector educatiu concertat. L’objectiu de la reunió es

centrava en acordar la implantació de les mesures ja establer-

tes  en el compromís d’acord signat per aquesta administració

i les parts en data 7 de maig de 2007. Doncs be, el nou equip

que dirigeix la Conselleria, incomplint aquest acord previ argu-

mentant dificultats pressupostàries, va deixar clar que:

� L’any 2008 no incrementarà el Complement Retri-

butiu de les Illes Balears (CRIB), aquest fet suposarà

que les actuals diferències entre els sous dels docents

públics interins i els docents dels sectors concertats

puguin arribar a més de 200 euros mensuals en infantil-

primària, i a més de 500 en el primer cicle de secundà-

ria a finals del 2008. La Conselleria incompleix així els

pactes anteriors que volien assegurar la equiparació al

99’4 % dels nostres salaris.

� Deixa en suspens la aplicació del primer “sexenni”

al personal concertat, qüestió aquesta que ampliarà,

encara més aquestes diferències salarials.

� I també ajorna la implantació del mes addicional

de lactància a partir del 1 de setembre de 2008 i

sempre segons les disponibilitats pressupostàries.

Aquesta acumulació en un mes de les hores de lac-

tància ja s’aplica en el sector públic.

Davant aquesta situació, la Federació d’ensenyament de

CCOO ha dirigit una comunicació a tots els grups parla-

mentaris exigint les rectificacions pressupostàries necessàries

per tal de fer efectius aquests pagaments als treballadors i

treballadores del sector de concertada. A la vegada, els dele-

gats i les delegades de Comissions Obreres en la seva darre-

ra reunió s’han dirigit a la resta de sindicats representatius

per actuar amb unitat sindical davant aquesta nova agressió

per part de la Conselleria. Atenent a la nostra proposta, el

dia 19 de desembre, tots els sindicats representatius hem tin-

gut una primera reunió per preparar mobilitzacions unitàries:

rodes de premsa conjuntes concentracions de representants,

concentració de tot el personal i vagues, que es desenvolu-

paran els primers mesos de l’any 2008, es a dir, abans de les

eleccions polítiques, per forçar la Conselleria rectifiqui la seva

actitud discriminatòria cap el col·lectiu de treballadors i tre-

balladores de l’ensenyament concertat.

PÚBLICA PRIVADA-CONCERTADA

a la nova Conselleria
d’Educació

Propostes de la Federació d’Ensenyament 
de CCOO de les Illes Balears 

La Conselleria d’Educació no 
incrementarà el complement
d’equiparació ampliant, encara
més, les diferències salarials
entre personal públic i concertat
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A MÉS, estem a cavall de tres
marcs normatius, el Marc Europeu de
Qualificacions que pretén unificar-
nos a nivell europeu per facilitar la
mobilitat laboral dels membres, la
Llei Orgànica de Qualificacions que
estableix el nou catàleg de qualifica-
cions professionals i la Llei Orgànica
d’Educació (LOE) que ordena el nou
sistema educatiu i concreta els cicles
formatius, aquestos tres referents
donaran lloc a la nova FP.

En els darrers anys, hi ha hagut un
augment de demanda de professionals
tècnics carents de les titulacions
requerides per a l’ingrés als cossos
docents. Especialment, a les nostres
Illes, no es fàcil trobar especialistes
d’algunes matèries que tinguin les titu-
lacions universitàries que s’exigeixen.

És per aquests motius, que la Dele-
gació d’Ensenyament de CCOO Illes,
es plantegi a l’inici del curs 07-08,
anomenar una persona que s’encarre-
garà de coordinar totes les accions que
tinguin relació amb la FP.

Al mes d’octubre es sol·licità for-
mar part del grup de treball sobre FP,
que es du a terme a Madrid, conjunta-
ment amb companys d’altres CCAA i
responsables de la Federació Estatal de
Formació, Política Educativa i Ensen-
yança Pública i Privada.

A aquest grup de treball s’acordà
abordar, al llarg del curs, certes qües-
tions de gran importància per la FP
com:
� Debatre sobre les noves titulacions

de FP.
� Anàlisi sobre algunes matèries

transversals com la llegua estran-
gera, la cultura emprenedora, el
treball en equip, la prevenció de
riscos laborals o les noves tecnolo-
gies. Premisses establertes a nivell
europeu.

� La figura del responsable de les
pràctiques.

� La problemàtica d’alumnat amb
adaptacions curriculars i sense
nivell suficient per abordar la FP.
Al mateix temps s’ha pres contacte

amb tots els centres de les Illes que
contem amb Programes de Garantia
Social i Cicles Formatius de Grau
Mitjà i Superior, tant de caràcter
públic com privat, per presentar al res-
ponsable de FP. I s’ha organitzat una
conferència a la nostra seu, el dia 3 de
desembre,  convidant-los a conèixer
les novetats que s’estan desenvolupant
a nivell de tot l’Estat i el que mancaria
desenvolupar a nivell Autonòmic.

Tenint en compte els aspectes
esmentats i el breu període de temps
que duem treballant sota la premissa

FP

La situació actual 
de la Formació Professional

La Formació Professional a

Espanya està prenent un relleu

significatiu, s’estan reordenat en

aquests moments totes les famílies

professionals (passarem de

comptar de 22 a 26 famílies

professionals).

concreta de la FP avaluem aquest sec-
tor com molt esperançador respecte
del futur.

A més de continuar amb la matei-
xa línea de treball conjunt amb altres
CCAA, a través del grup de treball,
que enfortirà la FP, la intenció de la
Delegació d’Ensenyament de CCOO
Illes Balears es:
� Apropar-nos més als centres per

detectar demandes i necessitats
concretes.

� Ampliar la formació, per al personal
docent de FP adequant continguts i
horaris a les seves necessitats.

� Informar i assessorar als centres de
les novetats que hi ha a la resta de
CCAA i les negociacions que s’es-
tan duent a terme amb les diferents
Administracions respecte a la FP.

� Planificar sessions informatives
amb l’alumnat dels cicles forma-
tius, especialment els de Grau
superior, per que coneguin la nos-
tra organització.
Aquesta relació d’objectius queda

oberta a noves propostes que vagin sor-
gint del contacte diari als centres. La FP
a la Delegació d’Ensenyament de
CCOO de les Illes Balears està en un
període de gestació i preveiem la con-
solidació d’aquest àrea (FP) amb identi-
tat pròpia al si del nostre sindicat.
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Federació d’Ensenyament de CCOO 

d’Eivissa i Formentera

Les dades lliurades per la Dele -
gació d’Educació d’Eivissa i
Formentera dibuixen un panora-
ma revelador sobre la realitat edu-
cativa a les Pitiüses.

ENS TROBEM amb el problema
endèmic de la superpoblació de les
aules escolars. A l’illa d’Eivissa hi ha, a
hores d’ara, 128 aules amb més de 25
alumnes, el que suposa el 29’4% del
total. Una situació que no afecta tan
sols a Primària (31%), sinó també a
EEII (26’1%). S’ha produït un augment
significatiu en relació a les dades del
curs passat. La situació més greu es
produeix a Vila, on ¡el 54’5% de les
aules passen de 25 alumnes! A l’ensen-
yament públic amb un 42’4% de les
aules sobrecarregades i a privada con-
certada amb el 86’5%. 

La pujada ha estat espectacular a
Vila des del curs anterior: en Pública
ha passat del 12’1% al 42’4% d’aules
que superen la ràtio (Infantil) i del
31’4% al 42’4% (Primària). A la Con-
certada s’ha passat del 59’5% al 86’5%.

A Sant Antoni, més d’1/3 de les
aules dels centres escolars passen
també de 25 alumnes.

S’ha de dir que l’excés d’alumnes per
aula té una diferent significació en amb-
dues xarxes. La gran quantitat d’alumnes
a la xarxa privada concertada és un fet
induït d’alguna manera pel propi centre,
tot i a costa de dificultar les condicions

pedagògiques adequades. Igualment,
omplir des d’Infantil les classes tanca les
portes a l’acollida d’alumnat nou vingut,
de manera que funciona com a filtre
selectiu. Tot el contrari de l’ensenya-
ment públic, que acompleix una funció
nivelladora de les desigualtats culturals
de base dels alumnes.

A més de l’efecte negatiu sobre la
qualitat del sistema que suposa l’excés
de ràtio, s’ha d’afegir el fet dels “des-
dobles”, un recurs que “es menja”
espais necessaris pels centres (¡el 50%
dels col·legis públics d’Eivissa ha
hagut de recórrer a aquest sistema de
trobar espais!), així com el funciona-
ment d’aules prefabricades. 

Pel que fa a la composició de l’a-
lumnat pitiús, més d’1/5 ena part (el
20’39%) procedeix de la immigració
no peninsular. És l’ensenyament públic
el que acull la immensa majoria d’a-
quests alumnes: el 22’03% (els munici-
pis de Sant Antoni, Formentera i Vila
sobretot), mentre que la privada con-
certada tan sols recull el 8’15%. O
sigui, en la recepció d’alumnat immi-
grant l’escola pública quasi triplica a la
privada concertada.

La diferència és ja fora mida si
considerem la globalitat de la pobla-
ció escolar immigrant: l’escola pública
n’escolaritza el 95’28% i la privada
concertada el 4’72%.

Es tracta, per tant, de dos proble-
mes estructurals, que venen de molt
lluny, que incideixen directament
sobre la qualitat del sistema i que
necessiten d’una urgent solució.

En primer lloc, és necessària una
planificació de futur de l’escolarització
a les Pitiüses i la construcció immedia-
ta de noves infrastructures educatives,

per tal d’acollir aquest excés de pobla-
ció escolar. En concret, com ja va
reclamar a l’inici de curs l’Associació
de Directors de Centres de Primària
d’Eivissa, són absolutament necessaris
2 nous centres a Vila, on la situació és
més greu. L’Ajuntament de Vila n’és
plenament conscient de la greugesa
del problema i ha de cedir ja, sense
més endarreriments, els terrenys per
donar-li solució.

El municipi de Sant Antoni neces-
sita també un centre de Primària nou.

D’una altra banda, està el problema
de la distribució desigual de l’alumnat
nou vingut entre la xarxa pública i la
privada concertada. A la fi disposem de
dades fefaents que confirmen el que
tots en realitat ja sabíem: és l’escola
pública la que fa front en solitari a
aquesta situació, escolaritzant més del
90% de la població escolar immigrant.
Als seus centres, el  22% de l’alumnat és
immigrant, mentre que la concertada
només  n’ acull un 8%.

Aquest és un fet escandalós, donat
que ambdues xarxes es sufraguen amb
sous públics i tenen l’obligació d’esco-
laritzar en igualtat de condicions. El
Govern Balear i la Conselleria d’Edu-
cació han de posar fi a aquesta situació
d’incompliment de la legislació.

En aquest sentit, CCOO reclama
la creació de Comissions d’Escolarit-
zació que apliquin mesures estrictes
en el repartiment igualitari dels alum-
nes procedint de la immigració i dels
alumnes amb necessitats educatives
especials entre els centres públics i els
privats concertats, perquè ambdues
xarxes estan sostingudes amb fons
públics i pertanyen, per tant, al
mateix sistema educatiu públic. 

EIVISSA I FORMENTERA

Conclusions de l’estudi de la Federació 
d’Ensenyament de CCOO d’Eivissa i Formentera sobre 

escolarització i distribució 
d’alumnat nou vingut a les pitiüses



Apunts 7

Toni Cirerol

Federació d'Ensenyament. Eivissa-Formentera

Presència de la dona en
llocs de responsabilitat

Amb l’existència de tantes dones en
el sistema educatiu són encara poques
les que comparativament ocupen llocs
de responsabilitat, tot i que l'educatiu
sol considerar-se un àmbit igualitari, de
formació en valors, pautes no discrimi-
natòries i de promoció de la igualtat.

Davant la disjuntiva d'ocupar un
càrrec, els homes ho consideren com una
etapa de la professió, però entre les
dones es viu com un temps que es resta
a altres responsabilitats que se'ls atribueix
com a pròpies, especialment de tipus
familiar. Per això, la majoria tendeix a reti-
rar-se abans o ni tan sols es planteja ocu-
par cap càrrec. Entre les que accedeixen
als càrrecs educatius, tenen menys pro-
blemes per ocupar llocs com el de cap
d'estudis que el de directora. Sembla que
aquí s'estableix una relació entre gènere i
poder, en el sentit que les dones se sen-
ten més qüestionades que els homes per
ocupar un càrrec directiu.

O sigui, les dones tenen la vivència
de “no poder” accedir als llocs de res-
ponsabilitat perquè senten que han de
donar prioritat a l'àmbit i al temps fami-
liar, sumada a una vivència de “no
voler”, resultat d'una desigual relació
entre gènere i poder, tal i com aquest és
entès i exercit a la nostra societat.

Ens hem de plantejar, per tant, la
necessitat de canviar un model de socie-
tat on les dones es responsabilitzen
majoritàriament de l'àmbit i del temps
familiar per tal que els homes puguin
dedicar-se a l'àmbit i al temps públic.

De què xerram quan diem
coeducació?

El fet que a les escoles i als instituts
no existeixi un tracte discriminatori per
raons de gènere no vol dir que li
puguem donar realment el nom de coe-
ducació. La coeducació no cau del cel
només pel fet que nins i nines estiguin
junts a l'aula, sinó que es tracta d'un
procés que té com a objectiu el desen-
volupament de les persones, partint de
la consideració que aquestes tenen una
realitat diferenciada en funció del seu
sexe i que pretén preparar-les per a la
seva convivència social de forma iguali-
tària. O sigui, estam xerrant d'una pràc-
tica educativa conscient i planificada
que té clar el que vol aconseguir. El dret
constitucional de no ser discriminat
segons el sexe significa també conside-
rar la coeducació com un dret de l’a-
lumnat a ser educat de forma igualitària
i no sexista.

La coeducació als centres d'ensen-
yament no es pot aconseguir sense la
formació adequada dels professors i
professores, sense mitjans, ni sense el
suport de l'Administració educativa. En
aquest sentit, s'hauria d'exigir a la Con-
selleria d'Educació que l'Administració
educativa tingués un departament
encarregat de promoure la coeducació
en tots els centres d'ensenyament de la
comunitat autònoma, que en tots els
centres educatius hi hagués una profes-
sora (o un professor) encarregada de
coordinar l'àrea de coeducació, amb
alliberament d'horari per poder-la dur
endavant, que es doti tots els centres de
materials i recursos que facin possible
les activitats de coeducació, que es
fomenti la formació del professorat en

coeducació, donat que aquest tema no
pot quedar a la lliure voluntat i enteni-
ment de cada professor i professora.
També caldrien programes específics
per prevenir i combatre la violència de
gènere i incloure l'estudi del sexisme i la
violència de gènere en el currículum,
així com el paper social de la dona (que
és “invisible” en els llibres de text) al
llarg de la història.

Programes per prevenir la
violència contra les dones

L'educació pot i ha de desenvolupar
un paper essencial per combatre la vio-
lència de gènere. Per construir la igual-
tat i prevenir la violència contra les
dones des de l'educació és necessari
promoure determinades condicions dins
l'aula.

En primer lloc, incloure l'estudi del
sexisme i la violència de gènere dins la
programació, així com experiències que
ajudin els alumnes a desenvolupar habi-
litats per identificar i rebutjar els estere-
otips sexistes, aplicant-los a totes les
situacions on es produeixen: la relació
amb la parella, dins la família, en el llen-
guatge, en els mitjans de comunicació,
al cinema i les cançons, etc.

Afavorir la construcció d'una identi-
tat pròpia i positiva pel que fa als valors,
al treball, als pares i fills, a la parella, a
les tasques domèstiques, a l'oci, etc.

Orientar la intervenció escolar per
tal que arribi als casos de risc. Desenvo-
lupar habilitats interpersonals que
puguin actuar com a alternativa a la vio-
lència. Estimular en totes i en tots la
capacitat de posar-se en el lloc dels
altres, motor bàsic del desenvolupa-
ment socioemocional.

PÚBLICA

El paper de l'escola en la coeducació i la violència de gènere

Escola i coeducació
Es diu sovint, amb raó, que l'ensenyament és un sector feminitzat, però ocupen les dones majoritàriament els llocs
directius en els centres educatius? Podem dir que en el conjunt dels centres educatius es desenvolupa de forma plena
i real la coeducació? S'inclou l'estudi del sexisme i la violència de gènere dins el currículum?
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guntes relacionades amb les causes
d’absentisme en l’últim any.

� La segona formada per una escala
d’estrès docent avalada per estudis
anteriors. 

� I la tercera que comprèn preguntes
sobre condicions de treball, clima
laboral, política educativa, rela-
cions amb pares, alumnes i com-
panys i sobre el creixent nombre
d’alumnes immigrants que s’incor-
poren cada any a les aules en
determinades zones de Balears,
elaborades en diverses reunions
mantingudes amb professors.
Per al disseny del qüestionari, l’ex-

plotació estadística i la redacció de
conclusions contem amb el suport i
orientació d'Albert Sesé, degà de la
facultat de Psicologia i expert en
metodologia d’investigació.

L’entrevista en profunditat, que es
realitzarà a un mínim de 30 docents,
no solament recullirà els mateixos
temes que el qüestionari, però amb la
possibilitat de ser desenvolupats de
manera més detallada sinó que també
inclouria ítems relacionats amb el
coneixement de les repercussions del
treball en la seva salut laboral, de
mesures de prevenció laboral i dels
comitès de seguretat i salut si és que
existeixen en els centres.

Per altra banda, les jornades divul-
gatives, de les quals ja s’ha celebrat la
primera, tindran dos caràcters diferents.
La primera i l’ultima consisteixen en
ponències de presentació i conclusió de
l’estudi i de la matèria, respectivament,
mentre que les 2 intermèdies consistiran
en tallers d’intel·ligència emocional,
habilitats comunicatives i de resolució
de conflictes.

AQUEST ANY li ha correspost a
Ensenyament, per al que estem con-
tant amb la col·laboració de la Federa-
ció d’Ensenyament Illes Balears. Els
motius d’aquesta elecció no són difí-
cils d’imaginar. Per a començar perquè
el nombre de baixes per depressió del
professorat és el doble que el de la
resta de treballadors. A més de ser una
de les poblacions més afectades, els
seus riscos no són visibles com són els
de construcció o l’hoteleria i per tant,
normalment no compta amb la com-
prensió ni el suport de la societat. 

Aquest projecte es denomina
“Detecció, sensibilització i informació
sobre els riscos psicosocials relacio-
nats amb l’organització del treball en
el sector de l'Ensenyament”.

Consta de dues parts. Una consis-
teix en un estudi epidemiològic de la
població docent i l’altra, en 4 jornades
informatives i formatives.

L’estudi es realitzarà a través d’un
qüestionari i d’entrevistes en profundi-
tat. El qüestionari es repartirà de
manera aleatòria entre diferents cen-
tres de primària i secundària, públics,
concertats i privats. La mostra mínima
representativa que hem considerat per
a una població de 14000 docents és
entre 1700 i 2500 treballadors, repar-
tits percentualment en funció de la
representativitat de cada nivell educa-
tiu i del tipus de centre. Així, anirem
ampliant el nombre de centres a visitar
en funció del que ens acostem a
aquests mínims.

Aquest qüestionari consta de tres
parts:
� La primera que recull dades sociode-

mogràfiques i laborals, com ràtios
d’alumnes, càrrecs no docents, o pre-

SALUT LABORAL

Projecte d’investigació 
en salut laboral

Cada any des del

Gabinet de Salut Laboral

de CCOO Illes Balears

realitzem un projecte

d’investigació en salut

laboral, dintre del marc

d’ajudes per a

investigació convocades

pel Govern.
Aquest projecte es denomina “Detecció, sensibilització i
informació sobre els riscos psicosocials relacionats amb
l’organització del treball en el sector de l'Ensenyament”
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TEMPS ERA temps en el qual els mestres

més agosarats pensàvem que amb la nostra

paraula, la pissarra i un munt de bones inten-

cions emmarcades amb la paraula utopia, l’es-

cola universalitzada i l’educació en general

canviaria el món. Ara, cada vegada més,

veiem amb  estupor com aquest món falsària-

ment globalitzat ens ha pres el pel i ens roba

aquell bell somni fent de l’escola un lloc a la

seva mida.

Així les coses, l’escola és o no és depenent

dels seus resultats “acadèmics” mesurats per

uns qüestionaris d’encert i errada iguals per a

tot el món  desenvolupat i al final d’una deter-

minada etapa escolar, com si tots forméssim

part de la mateixa societat, de la mateixa cul-

tura ...i, per tant, de la mateixa escola. Què

més li fa a PISA si els alumnes parteixen d’unes

determinades realitats socials, econòmiques o

culturals poc o molt favorables davant una

escola que presumeixen respon a un mateix

estandar, què més li fa saber  quins són els

vents forts que han pogut assolar el desenvo-

lupament de cada sistema escolar,  què més li

fa saber d’on ens ha pertocat partir mestres i

alumnes  i quin camí educatiu hem cobert ple-

gats amb esforç i dedicació. Què més li fa

Finlàndia que Azerbaian!.

Tot són resultats mesurats automàtica-

ment i posats en un panell com els que cada

dilluns surten als diaris després d’una nova

jornada de futbol. I a partir d’aquí a voltejar

campanes els erudits de l’escola tipus “la lle-

tra amb la sang entra”, exigint més i més sus-

pensos, repeticions de cursos i objectius més i

més alts per major glòria dels alumnes que,

per la seva situació predominant en cada

societat, més ho tenen a ou.

Tal i com ho va retractar Joaquim Prats, pre-

sident del Consell superior d’Avaluació del

Sistema Educatiu de la Generalitat de

Catalunya, això em fa pensar amb aquell acudit

del tècnic enquestador que armat amb un tot

terreny i un ordinador portàtil de la darrera

generació arriba al prat de muntanya on un

pastor cuidava les seves ovelles. L’enquestador

li va demanar que el deixés fer un estudi del seu

ramat amb la seguretat de que els seus resultats

serien de la seva utilitat per millorar la seva pro-

ducció, a canvi –només- d’una de les seves ove-

lles. El bon pastor, sense massa convicció el va

deixar fer. Així les coses,  el tècnic va començar a

comptar i apuntar resultats a l’ordinador fins

que, finalment, va donar totes les dades al pas-

tor: nombre d’ovelles, percentatges de blan-

ques i de negres, quantitat de mascles, d’ovelles

embarassades, etc. En acabar després de donar

aquestes dades al pastor i convençut de la seva

bona feina, el tècnic va agafar un d’aquells ani-

malots  i es va encaminar cap el tot terreny. De

sobte, el pastor va anar a tota pastilla cap ell i li

va dir: “Miri, l’he de dir tres coses. Primera: jo no

l’he demanat que vengui vostè a fer la aquesta

feina. Segona: tot el que m’ha dit ja ho sabia. I

tercera: em torni per favor el meu ca!”.  

No estic en contra de cap avaluació serio-

sa que ens ajudi a fer millor la nostra escola

però em toca una mica els nassos que una

beneitura globalitzada sigui elevada a la cate-

goria de dogma pontificat.

Pisando Fuerte. Afiliat de Palma.

AFILIATS

La torre de “Pisa” és torta

PROPOSTA FORMATIVA PER A MESTRES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
NÚMERO 

ACCIO FORMATIVA MODALITAT HORES EDICIONS PONENT CRÈD. ILLA
ACCIÓ

1 EXPRESSAR I CREAR: UN VIATGE PLE D’EMOCIONS Presencial 20 1 Galeano 2 Mallorca
2 TÈCNIQUES DE MOBILITZACIÓ: TRACTAMENT

POSTURAL EN DISCAPACITATS
Presencial 25 1 Virginia Güiscardo 2 Mallorca

3 EL LLIBRE AL CALAIX Presencial 20 1 Cati Sbert 2 Mallorca
4 EL LLENGUATGE ORAL COM A EINA Silvia Vilches Mallorca / 

D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
Presencial 20 2

i Conxa Alemany
2

Eivissa

5 ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB TDA-TDAH Presencial 20 2
Silvia Vilches Mallorca /

i Conxa Alemany
2

Eivissa

6 INICIACIÓ A LA PSICOMOTRICITAT Presencial 20 1
Lluïsa (CP M. 

Antònia Salvà)
2 Mallorca

7 KINESOLOGIA EDUCATIVA Presencial 20 2 Isabel Torrecillas 2
Mallorca / 
Menorca

8 GESTIÓ DE L’HUMOR (RISA II) Presencial 20 1 Isabel Torrecillas 2
Mallorca
Eivissa / 

9 TERÀPIA DE LA RIALLA Presencial 20 4 Isabel Torrecillas 2
Formentera /

Menorca
10 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS On line 30 1 On line 3 Totes
11 PLA D’ACTUACIONS I ADAPTACIONS 

CURRICULARS
Presencials 20 1 Angels Pujols 2 Malorca

12 PROGRAMACIONS I UNITATS DIDÀCTIQUES Presencial 20 1 Angels Pujols 2 Mallorca
13 ALTERNATIVES A LA FLAUTA A LA CLASSE

DE MÚSICA
Presencial 20 1 - 2 Mallorca

14 RESOLUCIÓ EFICAÇ DE CONFLICTES Presencial 20 1 Jorgelina Norma 2 Mallorca
15 LIDERATGE EFICAÇ Presencial 20 1 Per determinar 2 Mallorca
16 OPENOFFICE Presencial 20 1 - 2 Mallorca
17 HABILITATS PER GESTIONAR EQUIPS DE FEINA Presencial 20 1 Per determinar 2 Mallorca
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PROPOSTA FORMATIVA

PROPOSTA CURSOS INTERSECTORIALS

•HOMOLOGATS PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA PER TAL DE PUNTUAR COM A MÈRITS

•NO HOMOLOGATS PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA PER TAL DE PUNTUAR COM A MÈRITS

MODALITAT DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓN HORAS
T IGUALDAD DE OPORTUNIDADES II 100
P CURSO BÁSICO DE PRL 30
M CURSO DE APOYO VITAL BÁSICO 28
M VIGILANTE DE SEGURIDAD 200
P APLICACIÓN DE PROCESADOR 

DE TEXTOS (WORD) 40
T TÉCNICO EN EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL 120
T DIRECCIÓN DE PROYECTOS (DPR) 100
T GESTIÓN DE CALIDAD (GSC) 80
T DESARROLLO DE APLICACIONES 

WEB CON PHP Y XML 150
P CATALÁN B 50
P CATALÁN C 50
P INGLÉS INICIACIÓN 50
P INGLÉS INTERMEDIO 50
P INGLÉS AVANZADO 50
P ALEMÁN INICIACIÓN 50
P ALEMÁN INTERMEDIO 50
P ITALIANO 50
P RUSO 50
P APLICACIÓN DE HOJA DE 

CÁLCULO (EXCEL) 40
P APLICACIÓN DE DISEÑO DE 

PRESENTACIONES (POWERPOINT) 40
P APLICACIÓN DE RETOQUES 

DE IMÁGENES (PHOTOSHOP) 40
P APLICACIÓN DE CORREO Y 

AGENDA ELECTRÓNICA 40
P ADMINISTRACIÓN DE UN ENTORNO 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 30
P CONTABILIDAD INFORMATIZADA 

(CONTAPLUS) 26
P AUTOCAD 2006 2D y 3D 60
P MANTENIMIENTO DE UN ENTORNO 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 20
P (HOST DE REDES) IMPLEMENTACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 18

T IGUALDAD DE OPORTUNIDADES III 105
T APRENDIZAJE DE LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA 50
M MERCANCÍAS PELIGROSAS (ADR) 33
M OPERADOR DE GRÚA AUTOCARGANTE 78
P OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DEL VEHÍCULO Y SU CONTROL 150
P TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN, 

MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE 150
P TÉCNICAS DE APOYO PSICOLOGICO Y 

SOCIAL EN SITUACIÓNES DE CRISIS 90
T INGLÉS PRINCIPIANTE 250
T INGLÉS INTERMEDIO 250
T INGLÉS AVANZADO 250

MODALITAT DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓN HORAS
T TSPRL (SEGURIDAD) 600
P MONITOR DE TIEMPO LIBRE 120
M MANIPULADOR DE ALIMENTOS 15
P EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR. 20
P INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO: 

REC., EM., REG., INFORM 20
P APLICACIÓN INFORMATICAS DE PROCESO 

Y EDICIÓN DE TEXTO 40
P OPERACIONES CON BASE DE DATOS 60
P UTILIZACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO 50
P PRESENTACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN 

E INFORMACIÓN 20
P 3D STUDIO MAX (NIVEL INICIAL) 40
P 3D STUDIO MAX (NIVEL AVANZADO) 40
P CAPACIDADES EN CONOCIMIENTOS 

DE REDES 40
P CAPACIDADES EN CONOCIMIENTO 

DE ROUTER Y ROUTING 40
P CAPACIDADES EN CONOCIMIENTO 

DE SWITCHING Y ROUTING INTERMEDIO 40
P CAPACIDADES EN TECNOLOGÍAS WAN 40
P SOCORRISMO ACUÁTICO 10
P MANTENIMIENTO DE PISCINAS 10
P FRANCÉS 50
P CONTROL DE PROCESOS DE TRABAJO 

DEL PRODUCTO TELEVISIVO 120
T SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 147
T PROGRAMACIÓN BÁSICA 80
P REALIZACIÓN DE LA POSPRODUCCIÓN 

TELEVISIVA 170
P AUXILIAR INSTALADOR DE PLACAS SOLARES 60
P INSTALADOR DE ILUMINACIÓN POR LEED 30
M INTRODUCCIÓN A LA DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 28
P GESTIÓN MEDIAMBIENTAL EN LAS 

COCINAS PROFESIONALES 15
M DIETETICA Y NUTRICION ELABORACIÓN 

DE DIETAS Y MENUS 23
P OPERADOR DE CALDERAS 70
P ELECTRICIDAD BÁSICA 32
M PREPARACIÓN TEÓRICA CARNET C 43
M PREPARACIÓN TEÓRICA CARNET D 43
T INTERNET Y DISEÑO DE PAGINAS WEB 60
T LEY IGUALDAD: CONCILIACIÓN VIDA 

LABORAL Y FAMILIAR 30
T INNOVACIÓN Y ACCIÓN PARA EL 

DESARROLLO LOCAL 60
T APLICACIÓN DE LEY DE DEPENDENCIA 30
T TSPRL (ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA) 600
T ESPECIALIDAD ERGONOMÍA 

Y PSICOSOCIOLOGÍA 250
P MANTENIMIENTO REPARACIÓN 

ASISTENCIA AL CLIENTE DE SISTEMAS 
MICROINFORMATICOS 40
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PROPOSTA FORMATIVA

PROPOSTA FORMATIVA DE CURSOS A DISTÀNCIA

TELEFORMACIÓ PEL SUBSECTOR DE PRIVADA

FORMACIÓ PRESENCIAL PEL SUBSECTOR DE PRIVADA

NÚMERO 
ACCIÓ

ACCIÓ FORMATIVA EJECUTOR HORES CRÈDITS

1 INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA PROFESORADO 
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR PRP ISTAS 50 5

2 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DISEÑO CURRICULAR(ON-LINE) INST. UNIV. 
POSTGRADO 40 4

3 FORMACIÓN DE FORMADORES DE FP REGLADA Y FPO (ON-LINE) UNIV. DE CÁDIZ 150 15
4 RELACIONES INTERPERSONALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA (ON-LINE) UNIV. DE CÁDIZ 150 15
5 CURRÍCULUM Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA UNIV. DE CÁDIZ 150 15
6 NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN (ON-LINE) UNIV. DE CÁDIZ 150 15
7 ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (ON-LINE) UNIV. DE CÁDIZ 150 15
8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL CURRÍCULO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

(ON-LINE) UNIV. DE CÁDIZ 150 15
9 DISEÑO DE PROGRAMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE EN PRIMARIA Y SECUNDARIA (ON LINE) UNIV. DE CÁDIZ 150 15
10 ORGANIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS (TELEFORMACIÓN) (ON-LINE) FOREM 60 6
11 APRENDIZAJE DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA FOREM 60 6
12 ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA FOREM 50 5
13 LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN EL MARCO EUROPEO DE LA FORMACIÓN 

EN COMPETENCIAS (ON LINE) UNED 60 6
14 DIMENSIÓN EUROPEA DE LOS PROBLEMAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: PREVENCIÓN, 

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN UNED 200 20
15 EL JUEGO: MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FEADEF 70 7
16 RECURSOS METODOLÓGICOS PARA LA INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ FEADEF 70 7

ACCIONES DE TELEFORMACIÓN

DENOMINACIÓN HORAS

APLICACIONES AVANZADAS DE ACCESS XP 35

APLICACIONES AVANZADAS DE EXCEL XP 35

APLICACIONES AVANZADAS DE WORD XP 35

CATALÁN PARA EXTRANJEROS 11

COGNITIVA-LECTOESCRITURA 160

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS EN INTERNET 10

DESARROLLO, AUTIDITIVO, TACTIL Y  MOTRIZ 20

DREAMWEAVER 35

EL ORDENADOR COMO RECURSO DIDÁCTICO 50

ESTIMULAR PARA CRECER: ATENCIÓN A LAS 

NECESIDADES HUMANAS BASICAS 70

FORMACIÓN EN VALORES 14

FORMACIÓN DE FORMADORES EN E-LEARNING 64

DENOMINACIÓN HORAS

FORMADOR DE FORMADORES DE RIESGOS IN ITINERE 52

HUMOR COMO TERAPIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 45

INGLÉS AVANZADO 150

INGLÉS INICIACIÓN 150

INGLES INTERMEDIO 150

INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DOCENTES 20

LA MOTIVACIÓN EN EL AULA UNIVERSITARIA 12

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 10

ORGANIZACIÓN DEL AULA DE BEBES 20

PHOTOSHOP 35

SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES 10

SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS PARA DOCENTES 20

CC.PP. SECTORIAL DENOMINACIÓN Nº HORAS MODALIDAD

INFANTIL GUÍA PRÁCTICA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 20 P

INFANTIL MASAJE INFANTIL 12 P

INFANTIL LA RELACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL CON LA FAMILIA 20 P

INFANTIL INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 20 P

INFANTIL EL TALLER DE LAS LETRAS AYUDAR ALUMNO LEER Y ESCRI 40 P

CONCERTADA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA 30 P

CONCERTADA CREACIÓN MATERIALES LEER Y ESCRIBIR LECTOESCRITURA 25 P

ASISTENCIA TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y PSICOMOTRICIDAD 30 P

PRIVADA TÉCNICAS DE DINÁMICAS DE GRUPO 20 P




