
RESOLUCIÓ APROVADA PEL PLE DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO
UNIVERSITARI DE MALLORCA

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca reclama diàleg al conseller
d’Educació i Formació Professional, Martí March, i l’establiment d’una negociació
real perquè expliqui als sindicats del professorat d’ensenyament públic el
desplegament normatiu de la Llei d’educació de les Illes Balears, publicada
recentment en el BOIB.

Cal recordar que l’aprovació de la LEIB s’ha fet d’esquenes a la comunitat educativa
i sense el suport del professorat a través de la seva representació en l'àmbit de la
negociació.

En el desplegament de la LEIB, cal abordar a la Mesa Sectorial d’Educació la
concreció d’aspectes com: els nous currículums LOMLOE, els DUA i les ACI a
l’alumnat NESE i NEE, la reversió de les retallades encara pendents com la reducció
per als docents majors de 55 anys, la rebaixa lectiva en totes les etapes educatives,
la recuperació de les llicències per estudis, el pla d'infraestructures, la reducció de
les ràtios, el pla digital, l’increment del pressupost per a educació, la redacció final
del nou Reglament Orgànic de Centres (ROC) o la carrera professional dels
docents.

També cal negociar el nou acord de millora del sector d’ensenyament públic,
anunciat pel conseller el mes de novembre de 2018. De fet, no el podem esperar
més i, si aquest no es fa efectiu aviat, la Junta no descarta prendre mesures de
mobilització.

La Junta de Personal Docent no Universitari s’oposa rotundament a qualsevol intent
d’introduir, a través del desplegament de la LEIB, la perfilació de places docents en
els centres educatius.

El Govern, així com també els partits que el conformen, tenen la responsabilitat i
l’obligació de valorar la feina del professorat, amb la implementació de millores reals
en les condicions socials i laborals per al sector, abans que acabi la legislatura.

Mallorca, 30 de març de 2022


