
LA CONSELLERIA EMPENY ALS DIRECTORS A INCOMPLIR LA LOE
FAPA Mallorca dóna suport a les recomanacions de les associacions de directors.

FAPA Mallorca, en representació de les 180 associacions de mares i pares d’alumnes que la 
formen,  vol  manifestar  tot  el  suport  al  posicionament  de  les  associacions  de  directors  de 
primària i secundària en relació al requeriment de la Conselleria d’Educació, segons el qual  
se’ls atorguen un màxim de 5 dies per lliurar les modificacions dels projectes lingüístics lliurats  
pels centres d’acord amb el TIL.

Des de la nostra Federació consideram que el requeriment de la Conselleria als equips directius 
és d’execució absolutament impossible ja que la validesa de qualsevol modificació sobre els 
projectes lingüístics passa per l’aprovació dels Consells Escolars (art. 127 de la LOE, art. 19 del 
TIL), màxim òrgan executiu als centres, d’acord amb la legislació vigent i, encara que es fes una 
convocatòria urgent d’aquest òrgan, està per veure que s’arribi al quòrum legal per a  constituir-
se vàlidament, tenint en compte que estam als mesos d’estiu.

Per això interpretam aquest “requeriment impossible” com una nova coacció als equips directius  
que es veuen entre l’espasa i la paret, i els empeny a cometre una il·legalitat si volen complir  
amb el termini de la Conselleria.

Consideram, doncs, que la recomanació que fan les associacions de directors als seus socis,  
instant  a  la  convocatòria  dels  Consells  Escolars  dels  centres  per  a  l’aprovació  dels  nous 
projectes modificats, és una postura responsable i valenta, a més de ser l’única que s’ajusta a la 
legalitat.

La Comunitat Educativa ha demostrat la seva flexibilitat i voluntat de treballar en positiu però la 
Conselleria es mostra inflexible i autoritària fent una interpretació molt restrictiva, demostrant  
els seus plantejaments ideològics estan per sobre de les necessitats educatives de l'alumnat. 

El desconcert generat per la Conselleria ha dut a situacions tan increïbles com que en ple mes de 
juliol, a alguns centres hagin canviat l'idioma dels llibres de text de determinades assignatures 
amb els problemes que això suposa per a les famílies.

Per altra part, alguns informes que ha enviat la Conselleria no se corresponen amb els projectes 
presentats  demanant  rectificacions  o  al·legant  motius  fora  sentit.  Fa  la  impressió  que  han 
presentat un model d'informe general quan els projectes són particulars de cada centre, ajustats a 
la seva situació socioeducativa.

Per això comunicam públicament que compartim el parer de les associacions de directors, que  
no ens sotmetrem a irregularitats ni pressions motivades per interessos partidistes i  per tant  
denunciarem qualsevol actuació que vulneri la participació de les famílies, molt especialment la 
competència dels Consells Escolars en l’aprovació dels projectes lingüístics dels centres.

Des de FAPA Mallorca, feim una crida a les APIMA i als pares i mares dels centres educatius  
per a què de forma responsable vetllin perquè no s'apliqui cap projecte educatiu o lingüístic que  
no s'hagi aprovat pel Consell Escolar corresponent.

Finalment, FAPA Mallorca vol agrair les associacions de directors la bona disposició de diàleg 
amb les famílies i felicitar la seva feina responsable, fruit de la qual s’ha aconseguit la suspensió 
de les instruccions de conselleria associades al TIL, atesa la manca de resposta expressa de 
l’administració.
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