
Aquestes persones són només una petita 

representació de tots els professionals de 

l’ensenyament que fan feina amb l’STEI 

o donen suport d’una o altra manera al 

nostre sindicat, que és el teu. Perquè teus 

són els interessos que defensen i els ideals 

pels quals lluiten, cadascun en funció de 

les seves possibilitats. Votant l’STEI a les 

eleccions del proper dia 4 de desembre faràs 

possible que aquesta llista de persones 

disposades a treballar per a tu, per a 

tots els professionals de l’ensenyament 

a Balears, sigui el més extensa possible. 

Persones il·lusionades i disposades a fer 

feina en tenim moltes, com podràs veure 

en aquest programa. Ara només ens falta 

comptar amb la teva confiança.

L’STEI t’acompanya. L’STEI sempre hi és quan 
el necessites. Amb l’STEI no camines tot sol. 
Amb l’STEI tens molts de companys de viatge per 
superar braç a braç les dificultats que sorgeixin 
al camí. L’STEI sempre ha estat en els moments 
bons i, sobretot, en els difícils (lluita contra la 
LOMQE, persecució dels docents, etc.). 

L’STEI t’escolta i fa sentir la teva veu a les 
meses sectorials de les Illes i de Madrid i exigeix 
les millores que l’educació necessita. Amb la teva 
força és present als consells escolars de cada illa 
i al Consell Escolar de les Illes, lluita per un bon 
finançament que garanteixi uns serveis públics 
de qualitat, etc.

L’STEI t’ajuda amb tot allò que necessitis. Qualsevol petit 
dubte o qualsevol problema complicat. Sempre tens gent de 
l’STEI disposada a resoldre la qüestió amb rigor i seriositat. És 
igual si és al matí o al capvespre, si és estiu o si és hivern, si 
ets de Formentera, de Menorca, d’Eivissa o de Mallorca. Sempre 
trobaràs la mà estesa per aferrar-t’hi. 

L’STEI et defensa i et protegeix. Els serveis jurídics del sin-
dicat vetlen perquè no es vulnerin els teus drets, t’assessoren 
amb total garantia, et representen quan i on faci falta. Estudien 
tota la normativa i, si cal impugnar alguna disposició, s’impugna. 
Tot per garantir, entre d’altres, els teus drets i la teva estabilitat 
laboral. La recuperació de la paga extra del 2012 o el reconeixe-
ment dels sexennis per als interins són assoliments d’accions 
diligents de l’STEI.
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Hola. Com anam?

Deixa’m que et prengui cinc minuts per proposar-te un desafiament: 

fer de l’educació de les Illes la millor que puguem imaginar. 

Els únics límits han de ser les fites que ens proposem. I un cop 

assolides, anem més enllà. Facem dels nostres centres educatius els 

millors llocs del món per fer-hi feina, per acollir els infants i joves, per 

compartir experiències i créixer plegats. Tens unes quantes propostes 

a les mans, en aquest programa. 

És un document, aquest, redactat a mitjan camí entre els anys que 

ens han dut fins aquí i els que venen. Quan l’obris hi trobaràs un repàs 

ràpid als assoliments d’aquesta darrera etapa. Amb una ràpida mirada 

enrere veuràs la feina molta i ben feta que et servirà per agafar la 

confiança més que suficient per acceptar nous desafiaments. 

Són, precisament, els nous objectius i les qüestions pendents que 

hem d’encarar amb determinació. En tens uns quants al programa i 

n’aniran sorgint més a cada passa.

Un STEI fort, més fort encara, és la garantia de millora. Pas a pas, dia a 

dia, sense afluixar: pels teus drets laborals, per llocs de feina estables, 

per l’educació del present i el futur, per la convivència, per l’intercanvi 

d’experiències entre centres, illes o nacions, per la coeducació, per la 

nostra llengua, per la democràcia, per fer front a qualsevol inclemència 

que pugui sorgir... La teva força, que és a la vegada la força de l’STEI, 

és la garantia!

Et convid, per tant, a enfortir-nos mútuament i a encarar el desafiament. 

Dia 4 de desembre, fes veure la teva força amb l’STEI!

Som-hi! 

Cosme Orell Bonet
STEI Intersindical

La signatura de l’Acord marc, a final de setembre de 

2015, ha estat la garantia per a la recuperació dels drets 

socials i laborals que s’han aconseguit al llarg dels  dar-

rers quatre anys, en compliment de l’Acord. Tot seguit en 

fem un recull:

> Recuperació dels sexennis per als funcionaris de carrera i 

l’equiparació del docent interí.

> Reintegrament de la paga extraordinària de desembre 

de 2012 que havia estat suprimida.

> Recuperació dels complements de tutoria i cap de depar-

tament. 

> Derogació del TIL i eliminació de la Llei de Símbols. 

> Augment dels supòsits per a la substitució immediata 

de les baixes dels docents. 

> Baixada de les ràtios, de manera gradual, a partir del 

primer curs del segon cicle d’infantil. 

> Augment del nombre de professors fins a xifres similars  

a les d’abans de les retallades.

> Revisió dels criteris per a l’elaboració de les plantilles 

dels centres educatius. 

> Creació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals propi 

de la Conselleria d’Educació.

> Incorporació de nous supòsits per a la percepció ínte-

gra de les retribucions en situació d’incapacitat tem-

poral.

> Possibilitat de reducció de tres hores lectives per als do-

cents majors de 55 anys de tots els cossos docents. 

> Manteniment del model lingüístic a partir del Decret 

de mínims.

Millores per al sistema educatiu 

> Dotació econòmica suficient per executar en uns 

terminis més breus el Pla d’infraestructures. 

> Retirada de les aules prefabricades, així com la 

creació de nous centres.

> Disminució de les ràtios de moltes aules de les Illes. 

> Elaboració de plantilles que possibilitin ràtios 

màximes de 15 alumnes a 2n cicle d’infantil.

> Dotació en plantilla del +1 de per a cada línia de 

primària.

Millora dels drets socials

> Recuperació de les llicències per a estudis, remu-

nerades i no remunerades.

> Actualització i millora dels diferents ajuts del 

Fons Social.

> Dotació d’ajuts per a la formació i el perfecciona-

ment professional dels docents.

> Permisos per als docents per a l’assistència a 

jornades i a altres activitats de  formació (com 

per exemple, l’Erasmus).

> Possibilitat de reduir una part de la jornada de 

feina sense causa justificada.

> Posada en marxa del Servei de Prevenció propi de 

la Conselleria d’Educació.

Millora de les retribucions dels 

funcionaris docents

> Recuperació del poder adquisitiu perdut d’ençà 

de l’esclat de la crisi, ara fa deu anys, i actua-

lització del complement específic de comunitat 

autònoma per a l’equiparació amb els empleats 

públics del mateix nivell.

> Equiparació del plus d’insularitat amb les Illes 

Canàries i adaptació a cada realitat insular.

Millores per al professorat interí 

> Recuperació del Pacte d’estabilitat com a garant 

de la continuïtat en la feina dels interins. 

> Negociació de la doble via per a l’accés a la fun-

ció docent d’acord amb l’article 61.6 de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic. 

> Nomenament durant els mesos d’estiu per als in-

terins que hagin complert cinc mesos i mig de feina.

> Incorporació del permís d’afers propis per als in-

terins. 

Eliminació de burocràcia

> Simplificació de l’elaboració dels documents pe-

dagògics i de gestió.

> Simplificació de la paperassa a l’hora de sol·licitar 

projectes.

> Eliminació de duplicitats i tràmits repetitius.

> Facilitació d’eines eficaces, senzilles i àgils per a 

l’avaluació dels alumnes.

> Unificació dels mitjans de comunicació per part 

de l’administració i centres (GESTIB, correus 

electrònics, missatges de Whatsapp, etc.)

> Dotació de personal d’Administració i serveis su-

ficient.

Mobilitat i intercanvi d’experiències

> Intercanvis trimestrals, semestrals o anuals de 

professors entre centres i entre illes per com-

partir experiències formatives.

> Intercanvis «lloc a lloc» i estades a centres a do-

cents d’altres illes, altres territoris de l’Estat o a 

l’estranger. 

> Augment dels ajuts i permisos per a la formació 

a altres territoris de l’Estat i a l’estranger.
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Joana Maria
Alemany Conti

Yolanda
García Pérez

Bartomeu
Rosselló Castell

Pere Lluís
Dàvila Pujol

Maria Magdalena
Cardell Vidal

Carolina
Granados Coll

Sergi
López Bustos

Jaume
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Antònia
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Marga
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I. Francisca
Romera Romera
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Francesca
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Antoni
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Gabriel
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Bauçà Fuster

Maria
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Miquel Àngel
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Neus
Cerdà Vich

Gerard
Adrover Thomàs

Joan
Torrens Coll

Bàrbara
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Marta
Gelabert González

Maria
Ferrer Rosselló
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Ramis Pujadas

Angel Enrique
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Víctoria
Camacho Jaume

Xisca
Sbert Oliver

Jaume
Alomar Serra

Lluís
Gili Ferrer

Maria Francesca
Salvà Pizà

Sofia
Domènech Martí

Eulàlia Fca
Ferriol Quetglas

Francesca
Henales i Arrom

Maria Magdalena
Alzamora Riera

Maria Victòria
Riutort Mestre

Antonio
Vigo Aguiló

Francisca
Roser Ballester

Martina
Perelló Contestí

Maria de Lluc
Mayol Colom

Javier
Navarro Bertos

Margalida
Cladera Ferrer

Biel
Jordà Ramis

Isabel
Mayol Manera

Margalida Maria
Cañellas Vidal

Emilio
López Vílchez

Aurora
Torrens Horrach

Isabel
Soriano Lombard

Maria Alejandra
Moya Ruiz

Maria Assumpció
Granero Cueves

Marta
Bellido Ros

Maria
Pujol Bosch

Guillem
Amer Mulet

Maria del Mar
Gutiérrez Santos

Margalida Immaculada
Sans Sansó

Gabriel
Calvó Rigo

Guadalupe
Caballero Sanz

Paula
Vallcaneres Morro

Julià
Nicolau Munar

Marta
Sánchez i Cardona

Catalina Isabel
Aguiló Vila

Tomàs
Colom Mas

Antònia
Bennàssar Sampol

Sònia
Sans Mayol

Francisca
García Castillo

Xisca
Ripoll Mas

Elena
Valls Slootjes

Isabel
Rueda Gomila

Francisca
Navarro Cifre

Glòria
Julià Estelrich

David
Palou Caldentey

Francisca
Vanrell Amengual

Víctor
Heitzmann Zamora

Maria
Gaià Maimó

Maties
Coll Mas

Adela
Bujosa Bohm

Maria Antònia
Socias Salvà

Juan Ramón
Sánchez Cuesta

Ester
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Joan
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Ma Teresa
Rodríguez Forteza

Maria
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Miquel
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Cosme
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Dana
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Càndida
Enciso Figueroa

Maria Bel
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M. Francisca
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Jaume
Oliver Fiol

Margalida
Fiol Capellà

Josep
Serra Borràs

Margalida
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Miquel
Gelabert Genovart

Francina
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Joana Lluïsa
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Ma. Antònia
Font Gelabert

Antònia
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Bartomeu
Carrió Capellà

Xisco
Garcias Capellà

Marc
Torres Romagosa
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Bonet Ballester

Antoni
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Tomàs
Martínez Miró

Francesc Xavier
Moratinos Jaume

Catalina
Roig Oliver

Esperança
Nicolau Matamalas

Francesc Xavier
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Joana
Mora Cerdà

Josep
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Catalina
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Pere
Janer Mulet

Santiago Serafín
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Antoni
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Isabel
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Joan Baptista
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Antònia
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Aina Maria
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Pere
Pol Creus

Rosa Maria
Peña Barceló

Margalida
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Antònia
Albertí Tomàs

Joana Fca.
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Joan
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Bartomeu
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Raúl
Sánchez Martín

Euclides
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Joan
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Francesc Xavier
Alomar Novila

A. Aina
Roig Clar

1. Per una Administració educativa sobirana. 

Llei d’Educació de les Illes Balears per la sobirania en 

matèria educativa. Aprofundir en la descentralització 

administrativa per illes, amb una efectiva delegació de 

competències a les delegacions territorials de Menorca 

i les Pitiüses. 

2. Per la millora de les condicions laborals i de les 

retribucions. Cos Únic d’Ensenyants. Jornada laboral 

de 35 hores setmanals. Fixació de l’horari lectiu a 

18 hores com a màxim. Retir voluntari per a tots els 

professors, amb el 100% de les retribucions, amb 

30 anys de servei o a 60 anys d’edat. Per les bones 

condicions del professorat itinerant. Negociació d’un 

marc normatiu que reguli el concepte d’itinerant, les 

condicions de feina i les necessàries compensacions 

salarials. Per la millora de les retribucions. Nivell 26 

de complement de destinació per a tots els docents. 

Transitòriament nivell 24 per al cos de mestres. Pagues 

extraordinàries completes. Actualització del plus 

d’insularitat i del complement específic de comunitat 

autònoma.

3. Per un ensenyament públic de qualitat i 

ensenyament íntegrament en català a tots 

els nivells educatius. Destinació del 7% del PIB. 

Negociació i elaboració descentralitzada i participativa 

del Mapa Escolar i de les seves modificacions. Execució 

del Pla d’infraestructures en un termini inferior de 

temps. Recuperació i dotació suficient de personal 

docent, no docent i personal d’administració i serveis 

en els centres.

4. No a la LOMQE. Per l’estabilitat i la millora en 

l’ocupació. Derogació immediata dels Decrets de 

retallades de la despesa pública en l’àmbit educatiu. 

Per la gestió democràtica en els centres. Recuperació 

i potenciació de les funcions de claustres i Consells 

Escolars.

5. Per al funcionari de carrera. Conversió en plantilla 

orgànica de tots els llocs existents en els centres per a 

la seva oferta en els concursos de trasllats. 

6. Per al funcionari interí. Negociació d’un nou 

sistema d’oposicions que prevegi l’accés diferenciat per 

al professor interí. Cobrament dels mesos d’estiu per 

a aquells treballadors que hagin fet 165 dies de feina. 

Recuperació d’un nou Pacte d’estabilitat. 

7. Per la millora de la vida personal i laboral. 

Ampliació del permís maternal a un període de 25 

setmanes, amb el 100% de sou, i del gaudi de la 

lactància a 36 dies. Ampliació fins a cinc anys de 

l’excedència per cura de fill menor amb reserva de plaça. 

8. Per la cultura preventiva, la seguretat i la salut 

laboral. Constitució i funcionament normalitzat dels 

Comitès de seguretat i salut laborals. Adaptació dels 

llocs de feina de personal docent que ha sofert danys 

en la salut per risc professional. 

9. Per una educació que respecti el medi. Foment de 

la mobilitat sostenible d’alumnes i professors, i suport 

a les Comissions ambientals dels centres docents. 

10. Per la igualtat entre dones i homes. Inclusió en 

el currículum escolar i en els Plans d’acció tutorial de 

l’educació per a la igualtat. 

11. Per a l’educació infantil. Consideració de 

l’Educació Infantil 0-6 anys com a etapa educativa i 

ampliació de la xarxa de centres públics. 

12. Per a l’educació primària. Reducció de la ràtio 

i restabliment dels Plans d’Acolliment Lingüístic i 

Cultural, i dels programes de suport. Dotació del mestre 

+1 per a cada línia de primària. Personal d’administració 

i serveis a tots els centres. Per la bona qualitat de les 

escoles petites. Tractament legislatiu específic per a 

escoles petites. 

13. Per a l’educació secundària. Millora de les 

plantilles. Reducció de la ràtio i restabliment dels Plans 

d’Acolliment Lingüístic i Cultural, i dels programes de 

suport. Per al batxillerat. Oferta obligatòria pública de 

totes les modalitats de batxillerat i totes les optatives, 

especialment a l’illa de Formentera. Reducció de la ràtio. 

14. Per a la formació professional. Derogació de 

la Llei orgànica 5/2002 de les Qualificacions i de la 

Formació Professional. Regulació dels convenis amb 

empreses per a la formació en centres de treball (FCT). 

No a la FP Bàsica de la LOMQE. 

15. Per a l’educació de persones adultes. 

Manteniment i augment de l’oferta actual en la 

modalitat presencial, semipresencial i a distància dels 

ensenyaments de formació de persones adultes.

16. Per a les escoles oficials d’idiomes. Augment 

de plantilla en totes les especialitats. Major oferta del 

nombre d’idiomes a totes les Escoles. Oferta obligatòria 

de totes les llengües pròpies de cada territori de l’Estat 

espanyol. 

17. Per als ensenyaments esportius. Augment 

de l’oferta dels ensenyaments públics esportius de 

Grau Mitjà i Superior, amb professorat titulat. Millora 

de les instal·lacions per al desenvolupament dels 

ensenyaments esportius. 

18. Per als ensenyaments artístics. Negociació, 

millora i actualització de la normativa d’organització 

i funcionament dels Conservatoris Professionals de 

Música i Dansa i de les Escoles d’Arts. Augment de 

plantilla a totes les especialitats. Creació de cicles 

formatius de Grau Mitjà i Superior en les especialitats 

tècniques d’art dramàtic (caracterització, luminotècnia, 

escenografia, atrezzo…). 

19. Per a l’Escola Superior de Disseny. Augment 

econòmic i un pla de finançament específic del Ministeri 

d’Educació i de la nostra comunitat autònoma per 

abordar la inserció dels ensenyaments artístics 

superiors en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. 

20. I moltes més... Per una formació per a la millora 

de l’ensenyament. Inclusió dels continguts del Màster 

del professorat en els itineraris formatius de les 

noves titulacions de Grau. Convocatòria anual de 

llicències per a estudis i estades a l’estranger. Per una 

educació inclusiva, per la compensació de desigualtats 

i l’atenció a la diversitat. Reducció de l’horari lectiu per 

a l’acompliment de l’acció tutorial en totes les etapes 

educatives. Per una millora de la convivència en els 

centres educatius. Elaboració de protocols d’actuació 

per evitar qualsevol tipus de discriminació. Impuls de 

l’educació en valors... 

Consulta el programa electoral complet a

www.stei.cat/publica/eleccions2018

de la gentla forca
`

mes propostes`


