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VOLEM UN CURS NORMAL 
 

per ordre alfabètic: ADESMA, ADIDE, ADIPMA, ANPE, 
Assemblea de Docents, Assemblea de docents Desconcertats, 

CCOO, FAPA, FETE_UGT, FSIE i STEI-i 
3/09/2014 

 

1 – VOLEM UN CURS NORMAL, en què les decisions siguin fruit del 
consens i no de la imposició, en què es puguin elaborar 
projectes lingüístics ambiciosos, realistes i coherents. 
 
 No té cap sentit basar la política educativa d’un país en imposicions que no 
tenen en compte l’opinió de la comunitat educativa. 
 Demanam retornar al clima de diàleg i de consens que s’havia mantingut durant 

dècades i que havia garantit un desenvolupament normal de la tasca educativa, ja que 
aquesta responsabilitat és segurament, una de les més importants que tenim 
encomandes com a famílies, com a docents, com a  professionals, com a responsables 
polítics i com a societat. 

Demanam l’aplicació d’un projecte lingüístic de forma adequada, amb els 
recursos i formació necessaris per a la seva implantació, basat en criteris pedagògics i 

prou flexible per poder adaptar-se a la realitat educativa i social de cada centre. 

 
 VOLEM UNA ESCOLA DEMOCRÀTICA, AUTÒNOMA I COHERENT 
 
2 – VOLEM UN CURS NORMAL, amb informació i instruccions 
clares, suficients, a temps i que arribin a tothom.  
 
Les dinàmiques dels darrers cursos ens mostren un abús de les instruccions orals i les 
indicacions ambigües i arbitràries. Les irregularitats, les mentides i la manca de 

transparència han estat la manera habitual de fer feina, i això ha provocat indefensió 
tant als professionals com a les famílies. 
Demanam que desaparegui l’obscurantisme en la gestió de temes tan sensibles com les 
ajudes de menjador o la retirada de l’amiant als centres escolars 
Demanam, en definitiva, el compliment de la llei, la transparència i la comunicació fluida 
amb les famílies i professionals per construir consensos enlloc del menyspreu i 

l’enfrontament que practica actualment la Conselleria. 

 
VOLEM UNA ESCOLA TRANSPARENT 

  
3 – VOLEM UN CURS NORMAL, en què els alumnes puguin ser 
atesos correctament i de manera personalitzada.  
 
Durant els darrers cursos, incomprensiblement, les ràtios han anat augmentant enlloc de 
disminuir, com seria recomanable des del punt de vista pedagògic.  
Demanam plantilles adequades per atendre tot l’alumnat i que cap alumnes estigui 

desatès per manca de professorat o per excés d’alumnes dins les aules. 

 
VOLEM UNA ESCOLA DE QUALITAT 
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4 – VOLEM UN CURS NORMAL, en què les infrastructures siguin 
dignes i els recursos materials adequats i suficients per a tots els 
alumnes.  
 
Les mancances materials i la falta d’inversions necessàries són generalitzades a la xarxa 

educativa d eles Illes Balears. 
Demanam unes condicions dignes per als nostres infants i joves: que no hagin d’estar a 
barracons, que tenguin calefacció, que no hagin de patir per la seva salut i seguretat... 
Les retallades a les ajudes per llibres de text han fet impossible mantenir molts de 
programes de reutilització. Les ajudes, a més, s’haurien de convertir en beques per evitar 
que les famílies hagin de patir una càrrega econòmica tan forta a principi de curs. 

Demanam que es faciliti i fomenti les bones pràctiques dels programes que promouen un 
ús sostenible del material pedagògic i no únicament basat en iniciatives editorials. 

 
VOLEM UNA ESCOLA AMB INFRAESTRUCUTRES  

DIGNES I BONS RECURSOS 
  
5 – VOLEM UN CURS NORMAL, en què cap família ni cap alumne 
amb necessitats especials de suport educatiu es vegin privats 
del dret a l'educació i a la integració.  
 
S’ha d’acabar amb la manca de recursos per als alumnes amb necessitats especials de 

suport educatiu.   

 
VOLEM UNA ESCOLA INCLUSIVA 

  
 
6 – VOLEM UN CURS NORMAL, en què les ajudes arribin a qui les 
necessita i quan les necessita.  
 
Les ajudes s’haurien de convertit en beques per tal que les famílies necessitades no hagin 
d’avançar uns doblers que no tenen. Les beques han d’arribar amb puntualitat i amb 

dotació suficient. 

 
VOLEM UNA ESCOLA JUSTA 

  
7 – VOLEM UN CURS NORMAL, en què sigui possible la lliure 
elecció de centre, que tant pregonava el PP al seu programa 
electoral.  
 
L’eliminació de línies d’ensenyament als CEIP i IES provoca un  dèficit de places als centres públics 
i la derivació d’alumnes cap a centres concertats. Això representa una retallada inacceptable de 
drets fonamentals. 
 

VOLEM UNA ESCOLA PER A TOTHOM 


