menTIL LA MANERA DE FER DEL GOVERN
1- El Govern vetlla pel dret a l’educació dels infants MENTIDA
El curs passat molts infants van estar mesos sense professors perquè la
Conselleria no va cobrir les baixes mèdiques (fins a dos mesos sense docents).
2- Volem la millor educació per tots els infants MENTIDA
El curs passat es van retirar pràcticament tots els programes de suport i s’han
retallat les plantilles d’atenció a les necessitats educatives especials i atenció a
la diversitat
3- El Govern respecta la llei i l’autonomia dels centres MENTIDA
Els directors de Menorca han estat expedientats per complir la llei que atorga
als Consells Escolars la potestat per aprovar els projectes educatius
4- Els partits polítics estan darrera les protestes de la educació MENTIDA
El moviment ciutadà (assemblees i entitats) encapçalen les accions de suport
a una educació de qualitat
5- El model d’immersió en català és el culpable del fracàs escolar MENTIDA
Les Illes Balears no han tingut MAI un model d’immersió, cada centre
disposava del seu projecte lingüístic, consensuat per la Comunitat Educativa
6- El TIL s’imposa perquè és un mandat electoral MENTIDA
El projecte de trilingüisme no està al programa electoral del PP
7- Els nins aprendran anglès MENTIDA
Per això cal tenir professorat format i implementar-lo de manera progressiva,
des del cursos inferiors i no invasiva, directament a ESO. I no tenim les
condicions òptimes per fer-ho
8- La implantació del TIL millorarà el fracàs escolar MENTIDA
Els experts, entre ells la Universitat de les Illes Balears i l’associació
d’inspectors educatius, afirmen que serà just el contrari
9- Tenim plantilles preparades per cobrir tota la demanda en anglès MENTIDA
Hi ha centres que no tenen en plantilla cap docent amb coneixements mínims
d’anglès B2
10- Els nins de l’escola pública tendran el mateix nivell i oportunitats que la privada

MENTIDA
Els recursos econòmics que els centres privats destinen a formació de
professorat i el nivell d’exigència és diferent. A la privada per donar anglès en
condicions demanen C1 o C2, dos nivells més que a la pública. Segur que
tindran les mateixes oportunitats?
11- Tots els centres disposen d’un projecte lingüístic TIL MENTIDA
Hi ha centres que no tenen aprovat cap projecte TIL. L’únic projecte lingüístic
aprovat és l’anterior

