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Drets laborals
Reduir  la burocràcia, ja que va en detriment de la preparació de les classes i no
resulta útil a la finalitat principal de l'ensenyament.
Acabar amb les desigualtats sociolaborals entre el personal de les distintes
administracions. Recordem que els docents encara no cobram la carrera
professional.
Requisits de jubilació unificats i no discriminatoris, independentment de l'any en
què s'ha estat nomenat funcionari de carrera o de si s'és interí. L'edat de
jubilació no s'hauria d'haver endarrerit.
Materialitzar d'una vegada per totes la integració dels PTFP al grup A1, evitant
discriminacions d'equiparament de sou i altres drets entre el funcionariat de
carrera i el funcionariat interí.
Retorn de les retallades aplicades a les nostres nòmines, evitant ser discriminats
amb la resta de funcionariat del territori espanyol i bona part del funcionariat de
les illes.
Cobrament tant del complement de tutoria com del complement de cap de
departament en els casos en què es realitzin ambdues funcions, també qui les
exerceixi com a substitut.
Retorn de les pujades salarials consolidades i no pagades durant els períodes
de baixa per incapacitat temporal, en compliment de la sentència judicial
pionera guanyada pel secretari general de SIAU fa poques setmanes.

Sindicalisme
Sindicalisme de fets, no de paraules. Actualment, observem un sindicalisme hipòcrita i de postureig,
que no defensa els interessos dels docents, només defensa interessos personals. Per aquest motiu
no hi ha una coherència entre el que diuen i el que fan. No és d'estranyar que les portes giratòries, a
més d'altres privilegis, siguin tan freqüents entre "sindicalistes".
Eliminar el mercadeig d'alliberats que hi ha entre la Conselleria i els sindicats amb representació, a
canvi de submissió dels segons. El nombre d'alliberats del que disposen els sindicats no s'ajusta a les
necessitats reals ni s'empra sempre per la finalitat concedida.
Meses sectorials negociadores en comptes d'informatives. Exigim la publicació immediata de les actes
d'aquestes reunions per tal que els docents tenguin coneixement de què realment es parla i què es
vota allà dins.
Protegir als docents dels intents d'assetjament i que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals sigui
d'utilitat.
Defensar el territori, cultura i llengua catalana de les Illes Balears.
Aturar la LOMLOE i exigir una llei educativa consensuada que es mantengui en el temps i no canviï
cada vegada que entra un nou Govern.
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Estabilització de tot el personal que es troba en frau de llei, en compliment
de la Directiva Europea.
Lluitar contra l'intent, per part de l'Administració i bona part dels sindicats,
de dividir el col·lectiu d'interins. La unió fa la força!
Cobrament, cotització i puntuació de l'estiu sencer pels interins que han
acumulat 5,5 mesos durant el curs escolar.
Equiparament de permisos, excedències..., entre funcionaris de carrera i
funcionaris interins. Recordem que les sentències judicials transcorren en
aquesta línia.
Habitatge digne pels docents desplaçats a una altra illa. Els preus a pagar
són insultants i en moltes ocasions no compensa anar-se'n a treballar en
una illa diferent de la residència habitual.
Acabar amb les pifiades informàtiques que patim en els diferents tràmits
d'adjudicacions de places.

Potenciar el pensament i l'esperit crític dins
l'educació.
No a la perfilació de places per col·locar
amistats i coneguts a dit. Cal molta més
transparència en els processos
d'adjudicacions de places.
Incrementar els suports i desdoblaments a
l'aula.
Augment d'hores complementàries de
coordinació i preparació de classes, i reducció
de les hores lectives.
Baixar les ràtios, per tal de millorar en la
qualitat de l'educació.

Docència



Inversió

Augmentar significativament el pressupost i inversió
destinada a l'educació pública, per tal d'equiparar-nos als
països més desenvolupats.
Millora de les infraestructures, instal·lacions i equipament dels
centres educatius. Actualment, tenim uns centres educatius
tercermundistes i manquen nous edificis. El professorat no
treballa en unes condicions dignes.
Retirada de l'amiant i els barracons que encara es troben
presents a bona part dels centres educatius.
Més formació gratuïta, de qualitat i en horari laboral.
Pujada del sou base dels docents, que és ridícul si el
comparam amb el d'altres sectors i professions.
Actualització del Fons social, que està completament desfasat.

Presa de decisions
Tornar la veu als vertaders professionals de l'ensenyament, els docents. Les decisions no es
poden cuinar dins despatxos i que provenguin de persones que no trepitgen les aules. És
imprescindible escoltar, dialogar i consensuar els canvis normatius amb els docents.
Dignificació de la tasca docent i empoderament del professorat.
Respectar la llibertat de càtedra. És urgent deixar d'imposar als claustres experiments
metodològics que no disposen d'estudis seriosos ni resultats convincents.
Blindar la llibertat d'expressió i d'acció dels docents. Prou d'atacs i intents de censura per
part de polítics, "sindicalistes"...
Un nou ROC consensuat amb la part social.
Descentralització de competències entre illes per tal que Menorca, Eivissa i Formentera
també tenguin plena capacitat de decisió en la defensa de les seves necessitats i interessos.


