
	  

 
La FAPMA insta a la Conselleria a obrir seriosament les 
negociacions per a resoldre el conflicte 
 
L’entitat convocarà una jornada d’”aules buides” si la Conselleria no fa gestos 
en ferm per donar resposta a les seves reivindicacions 
 
 
L’Assemblea General de la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Menorca, 
vàlidament constituïda d’acord amb els seus estatuts, s’ha reunit as Mercadal el 5 
d’octubre de 2013 i ha adoptat el següent posicionament:	  
	  
“En relació al conflicte que està vivint el sistema educatiu de les Illes Balears, i davant 
de l’anunci de l’assemblea de docents de suspendre temporalment la vaga indefinida, 
la FAPMA fa les valoracions següents:	  
	  

1. Ens reafirmem en el nostre recolzament als docents. Creiem que la seva lluita 
és la nostra lluita, que no és ni més ni menys que defensar la qualitat del 
sistema educatiu. Reconeixem i agraïm el seu esforç i el seu compromís en 
intentar impedir que a les escoles i instituts s’instaurin una sèrie de mesures 
que no compten amb cap aval pedagògic, en un context, a més, de gran 
precarietat de mitjans i de condicions per a dur a terme una docència de 
qualitat.	  
	  

2. La decisió dels docents posa en evidència que la Conselleria no ha tingut en 
cap moment la més mínima intenció de dialogar o d’arribar a acords que 
desbloquegessin la negociació. La postura de la Conselleria ha consistit en 
anar deixant passar els dies. Aquesta actitud totalment impermeable i poc 
responsable demostra que les preocupacions de la Conselleria estan molt 
enfora de les necessitats educatives de fillets i joves, i que posa per damunt de 
tot l’obcecació a desplegar una política educativa mal planificada, sense els 
recursos adequats i de forma precipitada.	  

	  
3. Reclamem que les associacions de pares i mares participem d’ara endavant en 

el procés negociador, bé en una mesa tripartida o bé, alternativament, com a 
observadors en el comitè de vaga. Aquest conflicte va molt més enllà de la 
vaga, i les associacions de pares i mares estem cridats a tenir un paper 
fonamental en la resolució del conflicte.	  

	  
4. Atès el bloqueig en la negociació, feim una crida a resoldre el conflicte 

mitjançant un procés de mediació. Creiem que les parts han de nomenar una 
mediador que sigui capaç d’acostar postures que, més enllà de les posicions 
de partida de cada part, es trobin en un punt de raonabilitat que aculli els 
principals arguments de cadascuna. Considerem que la persona adequada per 
exercir aquest paper és el Rector de la UIB, Llorenç Huguet, que ja s’havia 
ofert a fer-ho. El Govern va dir que no havia de mester cap mediació, però els 
resultats assolits fins ara en la negociació demostren tot el contrari.	  

	  
	  



	  

5. Respecte als punts clau de la negociació, la FAPMA estableix la següent 
posició de mínims sobre els aspectes següents:	  

a. Expedient directors. Creiem que l’obertura d’aquests expedients suposa 
un abús i desviació de poder, que pretén exclusivament reprimir 
l’estament docent mitjançant una represàlia exemplaritzant. És una 
mesura injusta, sense cap fonament. Com a demòcrates i partidaris de 
l’estat de Dret, no podem acceptar cap altra solució que el tancament 
d’aquests expedients sense conseqüències pels afectats, i la restitució 
plena en les seves funcions, tant professionals com directives. 

b. Aplicació del TIL. La nul·la planificació, total precipitació, manca de 
recursos i manca d’avals pedagògics d’aquesta política ha quedat 
abastament acreditada per opinions solvents, plurals i diverses. Per tant, 
només podem acceptar, per al curs 2013-14, i sempre i quan la 
proposta compti amb l'aval dels experts, la seva aplicació exclusivament 
a l’educació infantil i a primer de primària, amb una implantació 
progressiva i esglaonada curs per curs i dins del marc del Decret de 
Mínims. Instem la Conselleria a obrir una mesa de treball amb docents, 
pares/mares i alumnes per planificar i monitoritzar el desplegament 
d’aquesta política, parant especial compte a pal·liar les clamoroses 
mancances pedagògiques que presenta avui per avui. En concret, cal 
posar en marxa un pla seriós de formació del professorat. D’una banda, 
perquè els docents implicats disposin d’un nivell suficient per ensenyar 
en llengua estrangera amb garanties (Nivell C o superior). D’altra banda, 
perquè disposin de la metodologia adequada per a treballar 
l’aprenentatge de la llengua estrangera en la impartició dels continguts 
que els corresponguin. 

c. Llei de símbols i Llei de convivència. Interpretem aquestes lleis com una 
mesura per limitar la llibertat d’expressió i de càtedra als centres 
docents. No acceptarem cap norma que tingui com a finalitat restringir 
els drets fonamentals i les llibertats públiques que caracteritzen una 
societat democràtica. 
	  

Aquest posicionament constitueix la plataforma reivindicativa de la FAPMA 
Menorca en relació al conflicte que estem vivint i, per tant, mentre no s’atenguin 
aquestes reivindicacions continuarem mobilitzant-nos per expressar el nostre 
rebuig a les polítiques que amenacen el bon funcionament del sistema educatiu.	  

	  
6. Instem a la Conselleria a avançar en el consens amb la comunitat educativa 

sobre el punts esmentats i establim com a marge per donar senyals de 
disposició a fer-ho la setmana lectiva que tot just comença, del 7 a l’11 d’ 
octubre.	  
	  

7. Fins ara la FAPMA ha participat i convocat accions de visualització de la 
protesta, a la vegada que ha plantejat altres formes de canalitzar-la, a través 
de vies institucionals i jurisdiccionals. No obstant, si l’actitud impermeable del 
Govern es confirma, ens manifestem disposats a expressar el nostre rebuig a 
les polítiques educatives de forma clara i contundent convocant, si fa falta, una 
jornada de no assistència de fillets i joves als centres educatius el proper 
dilluns 14 d’octubre.”	  


