
L’STEI continua fent feina per signar el Pacte per l’Educació 
L’STEI Intersindical valora de manera molt positiva l’elaboració d’un Pacte Social i Polític per l’Educació de les Illes Balears amb la participació de tota la 

comunitat educativa. 

Des de l’STEI Intersindical som conscients de la dedicació i de les nombroses hores de feina que moltes persones han esmerçat en aquesta proposta de Pacte 

per l’Educació, i n’agraïm l’esforç. 

Malgrat la nostra voluntat de subscriure el Pacte i d’haver duit a la Comissió de debat i de discussió del Document totes les nostres al·legacions, actualment al 

nucli del CEIB, encara hi ha alguns punts del redactat que, des de l’organització de l’STEI, consideram inadmissibles: 

En el document no es fa una referèn-
cia explícita al Decret de Mínims  

 Recordem que el Decret de Mínims, àmpliament consensuat a la Llei de Normalització Lingüística i 
sempre reivindicat per l’STEI, és un requisit que va ser vulnerat pel TIL, principal causa de la mobilització 
del nostre sector durant l’anterior legislatura. 

Preveu contractacions prescindint de 
l’ordre de la llista d’interins 

 

 Aquestes no tenen perquè seguir el procediment de mèrits existents.  
 Per mor de l’autonomia de centres, la «provisió especial de places» es podrà regir pel criteri final del 

centre sense que l’ordre de les llistes d’interinitats sigui el que ha de prevaldre. 

Els claustres i els consells escolars no 
recuperen competències 

 El document, mantenint la línia de la LOMQE, dóna via lliure perquè els directors ampliïn, d'una manera 
gens democràtica, llurs competències. Segons l’STEI, el document ha de reivindicar el rol democràtic dels 
claustres i els consells escolars com a òrgans de govern. 

Lliga l’avaluació dels professors amb 
la carrera professional 

 Es presenta l’avaluació dels professors lligada amb la carrera professional dels docents. Nosaltres volem 

una avaluació formativa com a element de reflexió col·lectiva que permeti una millora de la tasca docent.  

No s’oposa a la LOMQE 

 Ens oposam frontalment al desplegament que fa el Document d’alguns postulats inclosos dins la LOMQE, 

molt agressius envers la democràcia en els centres. Recordem que molts dels aspectes inclosos dins la 

LOMQE van ser el detonant del conflicte educatiu. 

A més, tampoc és acceptable que: 

 El Govern Balear faci seu un document que, en aquests moments, està en fase de discussió al Consell Escolar de les 
Illes Balears, que segons ha manifestat públicament el Conseller és l’autèntic «parlament educatiu». És inadmissible 
que s’assumeixi un document encara provisional. 

 Tampoc és coherent que aquest document, encara en fase de discussió, sigui la font d’inspiració dels «Plans Integrals 
de Millora” i de «Cap a l’èxit educatiu, línies d’actuació 2015-2019», dues propostes de la Conselleria que ja han 
estat presentades a la Mesa Sectorial d’Educació sense el document de referència que les sustenta. 


