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Anàlisi de l’inici de curs 2022-2023. 

Valoracions de la UGT ENSENYAMENT sobre l’inici de 
curs en els centres públics de les Illes Balears 

El 12 de setembre s’inicia un nou curs acadèmic. Aquest inici de 
curs podria haver estat, després d’haver superat les 
circumstàncies i l’impacte de la covid-19, un inici “més normal”. 
Però ha suposat la continuïtat de situacions angoixants on s’ha 
continuat generant estrès i pressió als docents. 

Tal com vàrem denunciar a les diferents Meses Sectorials on 
s’analitzaren els currículums de l’Educació Infanti i Primària i els 
de l’Educació Secundària i Batxillerat, la implementació dels 
nous currículums s’ha duit a terme de manera precipitada i 
improvisada. 

És precipitada per què la seva aprovació (1 d’agost) no ha 
deixat marge temporal per preparar adequadament el curs que 
encetam, on s’han d’elaborar les situacions d’aprenentatge. 
S’han modificat aspectes relacionats amb l’atenció a l’alumnat 
NESE, introduint canvis en la seva identificació i avaluació.  

Improvisada ja que la majoria de docents no han rebut cap 
mena de formació sobre com dur a la pràctica els canvis que 
introdueixen els nous currículums. Aspectes essencials com 
l’avaluació s’han publicat a dos dies de l’inici de curs. Una 
avaluació que genera confusió i, si no s’explica bé a les famílies, 
generarà conflictes i més estrès als docents.  
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https://drive.google.com/file/d/1guh0_8p22pgq-Aokt9YNQsB2hpNyHzXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HshoPyfTtxbzG5b5VkqUDBcTwQ45vqCm/view?usp=sharing
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11623/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472


Un altre aspecte rellevant és la manca de fiabilitat que continuen 
generant els tràmits d’adjudicacions de places per al personal 
interí. Tràmits que generen confusió, que han afectat almenys a 
un centenar de docents interins i presenten errades tècniques. 

A tot això s’hi ha d’afegir un Protocol General d'Altes 
Temperatures excepcionals que podem resumir en: obrir 
finestres, posar cortines, beure aigua, dur calçons curts i estar 
quiets per no suar. Aquest protocol del “sentit comú” deixa en 
evidència les mancances que presenten les infraestructures 
educatives per fer front a situacions climatològiques adverses. 

Per tot això i més, des de la UGT Ensenyament consideram que 
JA BASTA!!! La Conselleria ha de respectar als treballadors i 
treballadores de l’ensenyament i no generar situacions 
d’inseguretat, angoixa i estrès als docents.  

Si la Conselleria no fa un gir en les seves prioritats i escolta, 
d’una vegada, les necessitats reals dels docents, ens trobarem 
amb un curs 2022-2023 marcat pel conflicte i les 
mobilitzacions, i la UGT Ensenyament estarà al costat dels 
treballadors i les treballadores de l’ensenyament.  

12 de setembre de 2022

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5351115&coduo=36&lang=ca
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5351115&coduo=36&lang=ca

