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INICI DE CURS NORMAL!
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INICI DE CURS NORMAL!
S’han reduït moltíssim els pressupostos destinats a educació.

Hi ha 3 directors d’IES injustament destituïts.

La Conselleria d’Educació no ha procedit de manera legal en laLa Conselleria d’Educació no ha procedit de manera legal en la
implantació del Decret TIL .

Hi ha convocada una vaga indefinida per part dels docents.

I tot això afectarà directament a l’aprenentatge i el bon
desenvolupament dels nostres fills a l’escola.



Cronologia dels esdeveniments

• 13 de juny s’aprova en consell escolar el projecte TIL 
del centre (es pot consultar a la pàgina web, a la secció 
documents i models, projecte educatiu). Aquest projecte 
es va fer seguint l’article 20 del Decret 15/2013.

• A 1r d’ESO, per exemple, aquest projecte estableix:• A 1r d’ESO, per exemple, aquest projecte estableix:

català castellà anglès altres
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• El 27 de juny, la Comissió TIL de la conselleria, 
encarregada de supervisar els projectes, informa 
telefònicament a l'equip directiu que el nostre té un 
“informe favorable”, que compleix els mínims.

• El 24 de juliol, arriba un informe d’Inspecció Educativa 
que diu que el projecte no s’adequa a la normativa.que diu que el projecte no s’adequa a la normativa.

• Aquest informe ve acompanyat d’un requeriment del 
Secretari autonòmic que diu textualment: 

– 1. que el centre ha d’esmenar el projecte i

– 2. que l’equip directiu té 5 dies per a presentar un nou
projecte TIL.



• El 26 de juliol, la directora convoca la Comissió de 
Coordinació Pedagògica (encarregada d’elaborar el 
projecte aprovat el 13 de juny) i el Consell Escolar 
(encarregat segons la LOE d’aprovar els projectes 
lingüístics de centres i les seves modificacions).

• La direcció presenta un TIL esmenat per a 1r d’ESO 
seguint l’informe d’inspecció educativa:seguint l’informe d’inspecció educativa:

català castellà anglès
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• El 30 de juliol es celebra la reunió de CCP, que rebutja 
la proposta presentada amb els arguments següents.

– Que el centre té un TIL aprovat per consell escolar

– Que les famílies hi varen donar el vist i plau en la votació

– La llista de llibres de text ja està tancada i publicada

– L’horari i el repartiment dels grups per professors ja està fetL’horari i el repartiment dels grups per professors ja està fet

– La comissió TIL de la conselleria va informar el projecte 
favorablement

– La plantilla del centre està tancada, les places d’interins ja 
s’han publicat i han estat adjudicades

– El programa de seccions europees està en marxa 

– La manca de recursos per a implantar el TIL

– Els terminis impossibles (5 dies per a un nou projecte 
lingüístic)



• El 30 de juliol es celebra la reunió de Consell Escolar i 
aquest també rebutja la proposta presentada donant 
recolzament als arguments de la CCP i afegint-ne 
alguns altres.

• La directora comunica al secretari autonòmic, dins el 
termini de 5 dies, el resultat de la no acceptació de les 
esmenes presentades al PTIL per part de la CCP i del esmenes presentades al PTIL per part de la CCP i del 
CE.

• A la directora se li obre un expedient disciplinari a 
l’endemà. A més, una suspensió cautelar de tres 
mesos, de funcions i sou.



• El 8 d’agost es publica al BOIB que l’IES Joan Ramis i 
Ramis ha d’implantar pel proper curs 2013-2014, el TIL 
esmenat per la direcció encara que no hagi estat aprovat 
per el consell escolar.

• En data 24 d’agost es nomena la secretaria del centre, 
Joana Villalonga, directora en funcions, donada la baixa 
per postoperatori de la cap d’estudis, Brigitte Sintes



• El 6 de setembre , el TSJIB declara la suspensió 
cautelar de l’annex del Decret 15/2013 –el calendari 
d’aplicacio- i les instruccions del secretari autonòmic 
que interpreten el sentit de l’article 20.

• El 7 de setembre es publica al BOIB el Decret llei El 7 de setembre es publica al BOIB el Decret llei 
5/2013 que implanta el TIL per al curs 2013-2014 i 
deroga l’article 20.

• El 13 de setembre, Inspecció Educativa, demana al 
centre, per primera vegada, que enviï el projecteTIL 
esmenat per la direcció. 



#TotsSomDirectorsMaó

Marga Seguí (IES Joan Ramis i Ramis)
Jaume Bonet (IES Cap de Llevant)

Rafel Andreu (IES Pasqual Calbó i Caldés)



I ARA QUÈ...I ARA QUÈ...

� Ciències Socials en Anglès ?
No hi ha professores amb titulació B2 d'anglès. La 

Conselleria dona com sol·lució fer l’assignatura
50% català i 50% castellà.

� Educació plàstica i visual (Seccions Europees)

2 nivells: estandard i avançat

Recursos de 2n, 3r i 4t ESO per TIL.



Els llibres  en anglès tenen menys informació escrita i en llenguatge més 
pobre.



Què diuen els Què diuen els 
entesos?

24/09/13



Les preguntes que Nicolau Dols adreça a La consellera d'Educació
www.arabalears.cat/balears/preguntes-Nicolau-Dols-consellera-
dEducacio_0_993500742.html 1/1

En quins estudis tècnics i en quina bibliografia especialitzada es basa la nova 
proposta?

Quina és la definició tècnica del nivell de coneixement B2 de llengües que s'exigeix als 
professors segons el marc europeu?

Quines ràtios d'alumnes s'han proposat com a ideals per a l'aplicació de 
l'ensenyament en una llengua estrangera? Quan està previst que siguin efectives?

Quins sistemes de suport a l'aprenentatge s'han previst per a aquells que no siguin 
capaços de seguir una assignatura en anglès?

En quina mesura afectarà el nou sistema a la llengua catalana i quins informes s'han
demanat a la institució consultiva en matèria de llengua catalana de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (article 35 de l'Estatut d'Autonomia)?

Al centre on estudien els meus fills el projecte lingüístic es va elaborar a partir del 
decret suspès pel TSJIB i no a partir del decret llei posterior. És vàlid el

projecte lingüístic del centre? Aplicar-lo suposa un acte de desobediència al TSJIB?





2. Constatam que existeix precipitació en la introducció del Tractament 
Integrat de Llengües als centres educatius i que no hi ha 

garanties que la formació dels professors sigui l'adequada, i observam la 
manca de consens entre l'administració i la comunitat educativa 
que l'ha d'aplicar. Hi ha evidències que demostren que un elevat nivell de 
consens és una de les condicions bàsiques per aconseguir l'èxit de les 
reformes educatives.









I les famílies què podem fer?
Recurs_d’alçada_Ramis_130905.doc

La FAPMA està organitzant grups de feina per ajudar a coordinar 
iniciatives:
-banderoles tipus ‘escola graduada’
-Marxa de protesta
-Concentracions
-Accions administratives...-Accions administratives...

- Ens falta demanar posicionament de la Batllessa i del CIMe:
- Podem penjar el que vulguem  fora del centre
- Podem estar 10 minuts aturats a la entrada a l’hora d’inici
- Podem fer voltes amb els cotxes durant 10 – 15 minuts 
- Dissabte matí al Claustre del Carme festa per recollir doblers 
- DIUMENGE A LES 18H surt manifestació del Ramis fins a la Delegació 
del Govern

-RECOLÇAR LA VAGA DELS PROFESSORS NO ÉS SUFICIENT
- NO ENS HEM DE FER MAL 



PROPOSTES

- PEDIR PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS QUE SE ESTÁN ATRASANDO.

- ¿ES POSIBLE ORGANIZAR LA HUELGA MINIMIZANDO LOS DAÑOS A LOS 
ALUMNOS? PLANIFICAR EN LO POSIBLE LOS DIAS DE HUELGA, ...

- SOLICITAR ENTREVISTA  CON LA SRA CONSELLERA  DE EDUCACIÓN PARA ABRIR 
DIALOGO Y LA RECUPERACIÓN DE LOS DIRECTORES

- PROTESTAS INDIVIDUALES A LA CONSELLERA POR CUALQUIER ARGUMENTO QUE 
CREAMOS  IMPORTANTE.CREAMOS  IMPORTANTE.

- SOLICITAR A LA CONSELLERIA QUE EXPLIQUEN COMO CONTEMPLAN LA 
FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

- PROGRAMAR REUNIONES PERIÓDICAS POR ESTAMENTOS/GRUPOS PARA 
PONERLO EN COMÚN POSTERIORMENTE Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE 
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA,

- ¿NOS PODEMOS ORGANIZAR PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE PROTESTA? TIPO 
ACORDAR UN DIA PARA NO TRAER LOS HIJOS AL INSTITUTO
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