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EDITORIAL

Vaga i manifestacions del 29 M:
alè per continuar la lluita
SÓN TEMPS difícils, ho sabem, però sempre paguen els
mateixos. Primer anaren contra els pensionistes, després
contra els funcionaris, aixecaren les tisores per retallar els
serveis públics, s’han carregat el diàleg social i ara disparen
trets mortals contra els drets dels treballadors i de les treballadores, donen tot el poder als empresaris i les seves patronals i ara, aquestes, lladren com mai s’ha vist, promoven l’aRafael Pons
comiadament i militaritzen les persones que han caigut en
Campos
Secretari general
l’atur fent serveis a la comunitat, situació assimilable a la
de FE CCOO-Illes
pena alternativa a l’ingrés a la presó de les persones condemnades per escometre delictes, mentre que gairebé i a la
vegada exoneren els evassors fiscals. El món s’ha tornat del revés i el señor
Rajoy encara té la barra de demanar-nos més sacrificis, a nosaltres, els qui
visquem només de la nostra feina. S’ho volen carregar tot!!!!.
A poc a poc, a vegades a bufetades, hem pres consciència i després
de les darreres mobilitzacions i la vaga de dia 29, pareix que ho tenim
més clar i estem més disposats a véncer la por a l’hora de donar la cara
per dir prou. Ja era bona hora!. Reviscolen cançons de lluita de fa més de
quaranta anys, on també, els qui ja tenim certa edat, ens va tocar decidir
el nostre futur. Són cançons que sonen actuals ara, són crits de lluita per
l’avui i per l’endemà.
Vull felicitar la vostra empenta renovada i agrair la vostra participació
a les mobilitzacions. Ara més que mai és l’hora de la veritat, de saber qui
som, què volem i perquè lliutam. El nostre món no ho volem en mans dels
“mercats” ni de l’economia d’uns pocs, és de la dignitat i de la solidaritat.
No, nosaltres no som “d’eixe” món.

Segueix-nos a:
▼
Facebook: Feccoo Illes Balears
Twitter: FECCOO
YouTube: EnsenyamentCCOOilles
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Els vaguistes vàrem reclamar a Educació que
reinverteixi en el seu propi deute amb els
centres, o en altres serveis educatius, els doblers
que no cobrarem (més de mig milió d’euros)
La incidència de la VAGA a l'Ensenyament: 50% (instituts, 51%,
primària, 49%, concertada, 17%)
EL MATEIX 29M a les 10h, un grup
docents a entregar la seva sol·licitud i
de permanents sindicals, afiliats i simdemà i al llarg de la setmana que ve ho
patitzants, que vàrem fer vaga, hem
faran altres.
lliurat a la Conselleria
d’Educació, Cultura i
Universitats més de
500 instàncies de
docents mitjançant les
quals es sol·licita el
retorn dels doblers
corresponents al dia
de vaga, per tal que
aquests siguin invertits
als centres educatius, i
així minoritzar la retallada pressupostària
patida pels centres per
l’any 2012.
Al propi registre
ens vàren informar que
el dia anterior ja es
varen acostar alguns
Sindicalistes i docents fent entrega de les seves instàncies a registre

Els docents que secunden la vaga
també varen entregar una còpia al seu
centre, tot i que no és obligatori
comunicar si fan vaga o no,
per facilitar als equips directius la reclamació d’aquestes
quantitats el més aviat possible, als efectes d’agilitzar
els pagaments esmentats.
Els sindicats de l'ensenyament valoren l’ampliació
d’aquest procediment per
aconseguir que la pràctica
totalitat de les persones que
varen fer la vaga, més de la
meitat del personal docent
de les Illes, puguin també
afegir-se a aquesta iniciativa. Cas d’aconseguir aquest
objectiu, la quantitat del
retorn podria arribar a més
de 550.000 euros.
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Assemblea
per l’educació
El passat 26 de març, es va celebrar la segona assemblea d’educació amb
els següents assistents: els sindicats convocants, docents (interins, associacions de directors de primària i de secundària, alumnes (assemblea
UIB i FADAE), Cooperatives de l'ensenyament, partits polítics de l'oposició, associacions de mares i pares (FAPA, Assemblea de l'embut plataforma crida-), Escoles Mallorquines,...
ELS TRES sindicats convocants
vàrem explicar els motius que ens han
dut a convocar aquesta vaga i les raons
també que ens motivem a secundar-la
i que van, des de els retalls sistemàtics
que hem suportat i suportarem fins a la
pressió que exerceix la Conselleria i
que, basada en la por, vol disciplinar a
la comunitat educativa per aconseguir
les futures brutals retallades.
Tota l'assemblea en bloc va recolzar
els motius per anar a la vaga
Els sindicats vàrem fer difusió
d'una instància que poden omplir i

entregar els vaguistes el mateix 29 o
en dies successius al registre de la
Conselleria d'Educació per demanar
que els doblers que no es varen cobrar
el dia de la vaga, i que ja estan pressuposats, es destinin a cobrir els diferents deutes que té la Conselleria en
els diferents centres.
Tota l'assemblea recolza als
equips directius, destinats a garantir
els serveis mínims i varen demanar
que aquest col·lectiu eviti la dimissió
en bloc ja que per ventura pot ser
l'objectiu que en darrer terme tengui

Jo,

en ment la pròpia Conselleria. El dia
de la Vaga vàrem anar tots junts a les
10h a la Conselleria d'Educació
(Geranis) a fer entrega a registre
d'un document que expressa el nostre desig que els doblers que deixem
de guanyar aquest dia siguin destinats a fins socials.
Els 3 sindicats valoram molt positivament aquesta 2ona assemblea d'educació que il·lustra la nostra unitat d'acció i anima la continuïtat del col·lectiu
per a futures accions.
Aquí teniu el model d’instància:

amb DNI núm.

amb domicili a efectes de notoficació
núm.

CP

població

i telèfon

EXPÒS:
Que som docent del centre
Que dia 29 de març exerceixo el meu dret constitucional de fer vaga. Per això,
DEMAN:
Que les retribucions que deixi de percebre per aquest dia de vaga siguin destinades al meu centre per fer front a part del que
ens deu la Conselleria d'educació. 29 de març de 2012
signatura:

A/A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS DE LES ILLES BALEARS
Direcció General de Recursos Humans
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El Govern fa servir el to impositiu sobre la legalitat
de les senyeres a les façanes dels centres educatius,
encalentint els ànims dels docents
Sense voler llevar ni posar una sola coma sobre la "correcció legal" de la carta que des de la Direcció General de
Planificació i centres s’ha enviat als mateixos, hem de dir i recordar per exemple, que també és il·legal deixar els
centres sense els doblers necessaris per al seu normal funcionament fins al punt de no poder pagar la calefacció.
AIXÒ DARRER és per noltros més
greu ja que atempta sobre la integritat
física de les persones (alumnes i mestres) que han hagut de soportar temperatures per sota del permès en normativa...i això és només un exemple
del que el Govern "ha permès".
La senyera o llaçada, no és més que
un símbol cultural que reflecteix el projecte lingüístic de cada centre que justament ha estat aprovat per aquella comunitat educativa de forma democràtica i a
través dels seu Consell Escolar. Si la
Conselleria diu que és un "símbol polític" també podríem nosaltres dir el

mateix a la Conselleria amb l’esborrany
del decret d’admissió als centres que ens
ha presentat i que només respon al
signe polític del partit que ara governa i
no al sentir global de la comunitat educativa que hauria d’estar representant.
De fet, amb aquesta actitud impositiva,
el Govern actua de forma irresponsable
i antipedagògica, ja que la resposta que
ha provocat i està provocant és justament la contrària a la desitjada i el que
ha generat és que fins i tot alguns centres que no tenien la "senyera", quan
han rebut la "carta" s’han enfilat a
col·locar-la.

Llaçada que va penjar l'assembleaUIB a la façana
de la Conselleria d'educació: símbol d'expressió
cultural de la comunitat educativa

Al·legacions a l’esborrany de les bases interins/nes 2012/14
n Malgrat el nostre desacord amb la pròrroga de l’actual pacte, en qualsevol cas
demanem que d’aplicar-se es faci ajustant-se a la resolució de 13 de maig de
2011 del Conseller d’Educació i Cultura,
per la qual s’ordena la publicació del
pacte per a la pròrroga del pacte d’estabilitat del personal docent interí dels centres públics d’ensenyament no universitari durant els cursos 2012/2013 i
2013/2014 (BOIB nº73 en data 19-052011), allà on s’especifica:
a l’apartat B prorrogar per als cursos
2012-2013 i 2013-2014 el sistema de
regulació de les llistes d’interinitats previst
a l’apartat 5 del pla per l’estabilitat i la
millora del sistema educatiu d’acord amb
la normativa vigent. Per tant entenem
que queda prorrogat, "la regulació del
procés d’interinitats,el barem de mèrits
que contemplarà l’experiència docent, la
titulació i la formació permanent de l’aspirant, els motius de renúncia justificada,
la reserva de places, la confecció de llistes, l’adjudicació de la resta de vacants i

substitucions, i la incorporació dels nous
aspirants". En qualsevol cas denunciarem
tota mesura que impliqui la vulneració del
principi d’igualtat.
n Disposició general Desena, apartat 4, on
s’especifica la forma de contactar amb els
aspirants. En el cas que no es pugui localitzar la persona interessada, Qui serà el
procediment a seguir? Demanam que la
"crida" sigui efectiva.
n Segons la disposició general Onzena en el
seu apartat 5 s’especifica que aquells funcionaris interins de pacte que no obtinguin cap plaça en el procés d’adjudicació
de places vacants restaran en la borsa en
situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes, en l’ordre que els correspongui i amb preferència sobre la resta d’aspirants, i estaran
obligats s acceptar qualsevol plaça que
els ofereixi l’Administració, sempre que
siguin places de les especialitats o funcions i illes en què figurin admesos en la
borsa. Recordam segons el punt 1 d’aquesta mateixa disposició, a aquests inte-

rins se’ls ha de garantir un nomenament
anual com a funcionari interí docent per
a cobrir vacants o substitucions entre l’1
se setembre de 2012 fins 31 d’agost de
2014.
n Segons l’exposat a la disposició general
vint-i-dosena demanam que la figura del
professorat interí substitut s’ajusti a allò
que determina la LOE en l’article 101 i
que d’aquesta forma tot el professorat
amb més d’un curs d’experiència docent
en centres públics tengui la consideració
de funcionari/a interí/na de manera automàtica.
n Recordem que d’acord amb la Llei 30/92
de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment Administratiu comú, al seu article 38 s’ha d’oferir la
possibilitat de realitzar el tràmit de manera presencial als registres oficials.
n Eliminació de la disposició general vint -itresena. Ja que existeix el Decret 36/2001
de 9 de març, pel qual es regula la inspecció educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.

NOTA: Abans de tancar aquesta edició vàrem assistir a una nova reunió amb la Conselleria i aquesta va acceptar la nostra proposta d'ampliar les places de pacte i la
proposta d'obrir la possibilitat que entrin noves persones. En tancar aquesta edició encara no s'havien publicat les BASES al BOIB. Sempre podeu consultar la nostra
WEB (www.feccoo-illes.cat) si necessitau més informació.
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Els docents vàrem secundar la vaga també per la
indiganció que els provoca la política del Govern
A la manifestació per la llengua un important nombre de docents es manifestàren en contra de les polítiques autoritàries del Govern, al temps que
expressaven la seva indignació per la manca de responsabilitat i posicionament pedagògic front a la situació que ells mateixos han generat
DES DE les retallades que afecten
directament a l’alumnat i a les famílies,
fins a les que suporten els equips pedagògics dels centres i a les que hauran
de suportar i que no fan més que
demostrar que les prioritats d’aquest
Govern no passen per l’educació i
manco per la tolerància o el respecte
als altres.
Llaçades als centres: des de la
FECCOO sabem que els directors han
de respectar el sentir general dels seus
claustres, el seu projecte com a equip
directiu (en molts casos en defensa de

la llengua pròpia), les decisions preses
en Consell Escolar i la seva autonomia
de centre, tan elogiada pel nostre
Conseller a la presentació del "pacte
social per a l’educació". Alguns directors, davant l’agressió dictatorial que
exerceix el Govern, es plategen la seva
dimissió en bloc
A les darreres assembles celebrades
als diferents centres educatius de les
Illes (unes 50) hem pogut comprovar
que la resposta dels docents a la vaga no
només està condicionada per les terribles condicions que imposa aquesta

reforma laboral, sinó que també apunten a les retallades ja executades, a les
que anuncien tant des del Govern central com l’autonòmic i a l’absolut convenciment que, per aquest Govern, l’educació no és cap prioritat.

setmana portant aquesta camiseta verda.
La idea s’inicià a començaments de març
quan alguns pares, alarmats pels continus
retalls que afecten el dia a dia dels centres
escolars varen decidir coordinar-se per donar
forma a un moviment de protesta. La plataforma prenia mostra del col·lectiu ‘Badalona
es mou’ que engegà fa uns mesos la campanya de les camisetes grogues cada
dimarts. I d’aquesta manera, amb un lema,
un logo i un bon grapat de correus electrònics començava a prendre forma l’anomenada plataforma Crida.
El següent repte va ser organitzar una
assemblea per comprovar la força del moviment, i la reunió es produí el dijous 15 de

març al col·legi públic Es Pont, de Son Gotleu
(Palma). La resposta fou molt millor del que
s’esperava, amb més de 70 assistents. Molta
gent de diversos centres educatius de Palma,
però també d’Alcúdia, Pollença, Calvià,
Santa Margalida, Marratxí, Binissalem i
representants polítics, sindicals i de la federació d’associacions de pares de Mallorca.
A l’assemblea es crearen els grups de feina
per continuar la tasca i es convocà una nova
trobada, que tindrà lloc el dia 3 d’abril al
col·legi de Pràctiques, també de Ciutat. La
plataforma té presència activa a les xarxes
socials facebook i twiter, així com un bloc
informatiu: plataformacrida.blogspot.com

25 de març, Manifestació per la llengua

Les escoles no
volen passar
per l’embut
“L’EMBUT és per allà on no volem passar, però també pot servir per cridar més
fort”. Amb aquesta frase es presenta la nova
plataforma ‘Crida per una educació pública
de qualitat’, creada per un col·lectiu de pares
i mares de diversos punts de l’illa que han
reaccionat als retalls en matèria educativa
iniciant el moviment que ja es conegut com
‘El dimecres de l’embut’. I és que l’embut és
el símbol que representa el col·lectiu que té
com a primera meta que cada dimecres les
escoles i instituts es vegin tenyits de verd.
Per aconseguir aquest objectiu han realitzat unes camisetes amb l’embut i el lema de
la plataforma. Es tracta d’aconseguir que
pares, mares, mestres, padrins i padrines,
nins i nines i tota la gent que s’hi vulgui solidaritzar, protestin de manera silenciosa cada

6 Apunts

COL·LABORACIÓ EEI PAULA TORRES DE PALMA

Tot començà amb la publicació del llibre-DVD “no ni no, una engronsadeta arreu del món”, el projecte que el
grup nonino, amb l’ajut de la Conselleria d’Educació i Cultura, dugué a terme fa dos anys.
NO NI NO, una engronsadeta arreu del
món recull les cançons de bressol dels pares
i mares de l’EEI Paula Torres de Palma, procedents de diferents països del món. Es tracta
d’un llibre i un documental que, acompanyat
de fotografies, partitures i la traducció al
català d’aquestes cançons de bressol, pretèn
apropar-nos a les cultures amb què convivim
diàriament a les aules de les Balears.
Fa molt poc temps ha nascut engronsant
el món, un bloc que pretén viatjar pel món a
través de les cançons de bressol.
Així, escoles, particulars, grups d'amics...
ens poden fer arribar un vídeo amb la cançó
de bressol del seu lloc de naixement (aquella
que li cantaven d'infant, la que canten als
seus fills i filles...) juntament amb la lletra de
la cançó i noltros la penjarem al bloc.
D'aquesta manera comença tot un treball
de recopilació de la cultura i de la tradició de
diferents pobles del món.
Pensam que l'herència cultural, la tradició
oral i el fet íntim que sorgeix del lligam entre
pares/mares i fills/filles a l'hora de cantar una
cançó de bressol és un tresor que s'ha de cuidar i està en les nostres mans aconseguir que
es valori com cal.
El projecte col.laboratiu ha tengut una
gran acceptació per part dels internautes
(tenim perfil a Facebook i a twitter) i del
públic en general i ha aparegut a diversos
programes d’IB3.

A rel d’aquesta bona acollida comptam
amb col.laboradors que ens ajuden en la
tasca de transcriure i traduïr les cançons que
ens envíen.
Així mateix seguim cercant persones que
coneguin llengües diferents a la nostra (edo,
bambara, swahili, romanès, urdu, hindi…) i
que vulguin col.laborar amb nosaltres.

Des d'aquí us animam a participar-hi i
esperam que aquest projecte creixi dia a dia.
Grup nonino.
Santiago Pérez, Cristina Mas i
Maria José Miró
www.nonino.cat
www.engronsantelmon.blogspot.com
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 27F, aturada de 5 minuts davant l'IES Ses Estacions, recolzant als alumnes Valencians  29M, Manifestació dels estudiants que estan en vaga
 8M, esperant a Rajoy per protestar contra la reforma laboral  18M, Manifestació en defensa dels serveis públics convocada pel Consell Social
de Mallorca  25M, Manifestació en defensa de la llengua  29M, piquet davant d’EMAYA  29M, Manifestació contra la Reforma Laboral
 Molta policia al 29M

