
 

 

 

 

 

 

LES NOSTRES MESURES URGENTS PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA 

 Una comissió de la Plataforma Crida ha elaborat el present catàleg de 

propostes d’actuació per tal coordinar accions contra la política educativa del Govern. 

Amb això obrim un període de feedback amb els diferents centres educatius, 

assemblees, claustres de professors, AMIPAs i associacions d’alumnes per tal de 

coordinar la resposta de la comunitat educativa i recollir crítiques, suggeriments així 

com altres propostes que seran aprovades en l’Assemblea de dimecres 6 de juny. 

 Enviau-nos les vostres aportacions a propostesembut@gmail.com abans de 

dimarts 5 de juny.  

MESURES DE REIVINDICACIÓ 

1. Organitzar l’Assemblea Embut a cada centre educatiu, implicant tota la 

comunitat. I dur a terme reivindicacions col·lectives pròpies: els dimecres de 

l’embut, cassolades, tancades, i altres que es coordinen des de la Plataforma. 

2. Confeccionar una circular sobre els canvis respecte a ràtios, grups, quota docent, 

tamany aules, etc i enviar-lo a tota la comunitat educativa.  

3. Estendre les reivindicacions de la Plataforma més enllà del centre educatiu i 

implicar la resta ciutadania així com associacions de veïns, entitats de barri, 

organitzacions de diferents tipus (culturals, juvenils, etc).  

4. Organitzar un referèndum per demanar el posicionament de la comunitat 

educativa al voltant de la política educativa del Govern i de l’Estat. 

5.  Augmentar la pressió mediàtica de les nostres reivindicacions tant a través dels 

mitjans convencionals (cartes al directors, articles d’opinió, notes de premsa, etc) 

com per les xarxes socials i la blogosfera (blogger, twitter, facebook...). 

6. Coordinar les diferents assemblees per tal de matenir una protesta constant a les 

portes de Conselleria, fins i tot, durant el mes de juliol.  

 

MESURES D’AUSTERITAT I ECONÒMIQUES 

7. Abandonar la compra de llibres de text i llicències digitals com a mesura 

d’austeritat per a les famílies. Deixar de seguir els llibres de text o bé adquirir  

 



 

 

 

 

 

 

amb el pressupost de centre llibres de segona mà per proporcionar llibres de 

consulta per a l’alumnat. 

8. Cancel·lar totes aquelles activitats extraescolars que suposen una despesa per a 

l’alumnat i mantenir només les gratuïtes, les subvencionades i amb desplaçament 

en transport públic per tal d’evitar desigualtats entre alumnes de diferent nivell 

socioeconòmic. 

9. Demanar als i a les representants als Consells Escolar que mostrin la seva 

disconformitat amb els pressupostos assignats als centres. 

10. Proposar una acció de retirada en massa de les nòmines i estalvis de tota la 

comunitat educativa.  

MESURES D’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA 

11. Suspendre, temporalment, la participació en tots els programes experimentals, 

plans d’innovació o de qualitat, activitats complementàries, premis així com 

convocatòries informatives, sempre que estiguin convocades per la Conselleria 

d’Educació.  

12. Deixar de fer guàrdies en els grups als quals no s’estiguin cobrint les baixes de 

professors. Informar els pares prèviament d’aquest fets i reajustar els horaris per 

tal que els alumnes entrin o surtin abans de l’horari de grup.  

13. Reduir la paperassa burocràtica al màxim, i incorporar als documents 

imprescindibles de centre reflexions i previsions sobre l’efecte de les retallades. 

Substituir les Memòries de Final de Curs, les actes de les diferents reunions 

pedagògiques, així com altres documents burocràtics de dubtosa utilitat per 

models facilitats per la Plataforma en què es descriguin les dificultats en el procés 

d’ensenyament, reduint al mínim indispensable el tamany dels documents.  

14. Demanar als claustres que votin contràriament als criteris pedagògics 

d’elaboració d’horaris per tal de rebutjar els canvis en la càrrega lectiva docent i 

dels grups escolars.  

15. Que els Claustres informin negativament de la Programació General Anual del 

curs vinent als Consells Escolars i que aquests votin en contra d’aquest document 

per què sigui el de l’any anterior el que quedi vigent i mostrar així la 

disconformitat amb els canvis que portarà el nou curs. 

 



 

 

 

 

 

 

16. De cara a les avaluacions dels curs vinent, adjuntar al butlletí de notes un informe 

sobre els efectes que les retallades hagin pogut tenir sobre el rendiment 

acadèmic del grup o alumnes concrets. 

17. Per als professors d’instituts: mostrar la disconformitat per escrit en el document 

de signatura dels horaris del curs 2012-2013.  

18. Deixar de prestar recursos personals per part dels docents com ara ordinadors 

personals, material bibliogràfic propi i altres infraestructures, i reclamar la 

inversió en recursos educatius. 

19. Que cap mare ni pare de les AMIPA s’encarreguin de gestionar de forma 

voluntària els serveis o activitats que la Conselleria d’Educació ha retallat. 

MESURES ULTIMÀTUM 

20.  Obrir el debat en la comunitat educativa sobre la conveniència, durada i dates 

d’una vaga general educativa a les Illes Balears i convidar els sindicats a convocar-

la. 

21. Convidar els equips directius a que es plantegin la seva dimissió en cas que no 

quedin garantides les condicions mínimes de qualitat educativa. 

 

 

Mallorca, maig de 2012 

 

 

 

 


