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EDUCACIÓ 
Sens dubte, la història recordarà la legislatura 2011-2015 com la del caos permanent. Cap govern havia arribat 
als nivells d’imperícia i desgavell que ha aconseguit el Govern Bauzá imposant a l’Administració les seves obses-
sions ideològiques i la seva nul·la capacitat de gestió. El pitjor president de la història de les Illes Balears.

I si hi ha un lloc on aquestes pràctiques s’han fet més dolorosament visibles ha estat el món de l’Educació. Preci-
sament, la resposta ciutadana a les retallades educatives i a les imposicions arbitràries en Educació, ha estat la 
més multitudinària i significativa de la nostra història, ha situat el país en el bon camí de la resistència i la 
persistència, i ha generat un desig irrenunciable de canvi i de consens..

Un Govern contra l’escola. Això és el que hem patit. I, tanmateix, aquest atac no ha estat aïllat, sinó producte 
d’una estratègia més global contra l’estat del benestar i els serveis públics. El poder exigeix; Bauzá, serveix.

Hem patit un govern que en comptes de creure en l'Educació com una inversió de futur l'ha concebuda com una 
despesa innecessària, i especialment molesta. Per això va començar l’assetjament a la comunitat educativa: 
desconfiança, persecució de la llengua catalana, criminalització dels docents, retallades en infraestructures i 
dotacions, pèrdua de més de mil professors... 

Des de MÉS per Mallorca consideram que l’Educació és l'eina bàsica per formar ciutadans lliures i responsables. El 
compromís real amb l’Educació és el major instrument d’alliberament i democratització i la millor garantia de la 
igualtat d’oportunitats. 

És per això que sabem que la millora del model educatiu passa necessàriament per una inversió important i 
continuada; per donar suport als professionals i actuar amb criteris tècnics i pedagògics; afavorir el treball en 
xarxa des dels centres educatius; enfortir les estructures democràtiques de participació; i, sobretot, treballar 
des del consens i traçar estratègies a llarg termini, capaces de generar els canvis estructurals que tant necessi-
ta el país.



EDUCACIÓ EQUITATIVA, INCLUSIVA I DE QUALITAT

1. Augmentarem cada any un 10% el pressupost destinat a Educació, per tal d'arribar al final de la legislatura 
a un 4,4% del PIB

2. Impulsarem en el Parlament una llei de finançament del sistema educatiu, per tal de tenir una autonomia 
plena i recursos econòmics per desenvolupar un model educatiu de qualitat

3. Aplicarem criteris d’equitat en el repartiment de dotacions de personal d’atenció a la diversitat, segons les 
necessitats de cada centre

4. Desenvoluparem la normativa per assegurar una distribució el més equitativa possible de l’alumnat entre  
tots els centres de cobertura pública, prioritzant sempre la proximitat al domicili o lloc de treball de les 
famílies

5. Facilitarem la flexibilització de les ratios a partir de les propostes metodològiques dels centres i de les 
noves formes d'organització plasmades en els seus projectes, per  així donar resposta a l'autonomia dels 
centres, com a eina imprescindible per assolir l'òptima relació alumnat-docent

6. Millorarem les condicions laborals i la formació dels auxiliars tècnics educatius

7. Treballarem per aconseguir que les substitucions dels docents es facin amb mètodes transparents i amb 
la màxima agilitat possible

8. Recuperarem progressivament les plantilles i convocarem oposicions per tal de donar estabilitat als equips 
dels centres

9. Incentivarem els programes de suport educatiu a l'alumnat i a les famílies que hagin estat concebuts des 
d'una perspectiva comunitària; recuperant els programes d'intervenció socioeducativa i gestió dels plans 
de convivència en els centres de secundària

EDUCACIÓ EQUITATIVA, INCLUSIVA I DE QUALITAT



10. Facilitarem la posada en pràctica de l’escola inclusiva i les comunitats d’aprenentatge amb el desplegament 
normatiu i financer que possibiliti la seva praxi

11. Introduirem programes per incrementar la capacitat interpersonal i d’interacció social de l’alumnat

12. Planificarem un sistema de beques i ajuts equitatiu i racionalitzat que garanteixi la igualtat d’oportunitats, 
l’accés a l’educació, el transport i el menjador.

13. Acordarem el desenvolupament de convenis de col·laboració entre les diferents administracions autonòmi-
ques i locals per a la concessió de beques.

14. Promocionarem la creació d'un consorci amb els ajuntaments per facilitar el manteniment i la creació d'esco-
letes de 0-3 anys, i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores

15. Signarem un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i els Ajuntaments per atendre els 
alumnes amb NEE des dels inicis de la seva escolarització

16. Desenvoluparem la xarxa de centres educatius d'infantil de 0-3 anys, des del diàleg entre les institu-
cions públiques i les entitats titulars, per tal de garantir que és la primera etapa educativa i no només 
assistencial

17. Destinarem recursos perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres i altre material didàctic 
imprès

18. Potenciarem l’extensió i la diversificació de l'oferta de Formació Professional, perquè estigui a l’abast de tota 
la població i es proporcionin i consolidin més oportunitats per a l’ocupació.

19. Assegurarem una xarxa de centres públics d’educació d’adults que compti amb els professionals i les 
instal·lacions necessàries per a una oferta pública suficient i organitzada en horaris alternatius

20. Millorarem la xarxa de centres d’ensenyament de règim especial: construirem la segona fase del Conserva-
tori de Palma, crearem conservatoris professionals a diverses localitats, assegurarem i establirem la 
dotació per a l’escola Superior de Disseny i l’Escola Superior d’Art Dramàtic, consolidarem els ensenyaments 
esportius i augmentarem l’oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes

21. Incorporarem la igualtat com principi del sistema educatiu, treballant per la coeducació i perquè la igualtat 
de dones i homes siguin un valor bàsic per sí mateix i formi part dels coneixements a transmetre en tots 
els cicles en compliment de la normativa vigent.

22. Promourem la formació afectivosexual i el respecte a la diversitat sexual a tots els nivells de l'ensenyament 
obligatori des de l'àmbit tutorial. Recuperarem els convenis amb entitats i ONGs. 

23. Donarem  suport a la formació de comissions de coeducació als centres i la igualtat d'oportunitats i tracte 
en els plans i projectes i les memòries dels centres

24. Eliminarem el concert econòmic a centres que segreguen per raons de sexe, llengua o cultura

DOTACIÓ DE RECURSOS

25. Revisarem i actualitzarem les infraestructures escolars, tant per reparar  les construccions obsoletes com 
per adequar-les a la normativa vigent

26. Millorarem el manteniment i la seguretat dels equipaments educatius existents

27. Estudiarem la construcció de centres nous en aquelles zones on hi ha la necessitat per manca d'oferta 
pública, per augment de la població o per saturació de les ja existents

28. Donarem suport, mitjançant el desenvolupament de convenis, als ajuntaments per garantir el manteni-
ment i reparació dels centres educatius públics d’Infantil i Primària

29. Actualitzarem la dotació de tecnologies en els centres i ens assegurarem el bon funcionament i ús, a partir 
de la tasca d'un equip de manteniment, revisió i actualització de noves tecnologies

 

Un model educatiu basat en l'equitat i l'excel·lència



FORMACIÓ DEL PROFESSORAT, INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 
       

30. Elaborarem i desenvoluparem plans de formació permanent del professorat, relacionats amb les exigències 
de les competències actuals dels docents, vinculats als projectes de centre, a la pràctica educativa i als 
equips docents

31. Potenciarem l'equilibri de la formació individual o de col·lectius específics amb la formació d'equips sobre 
aspectes metodològics i d'organització de centre

32. Facilitarem suport tècnic docent per a l'elaboració, implantació, seguiment i avaluació de plans de millora 
educativa dels centres

33. Donarem difusió a les bones pràctiques dels centres educatius en col·laboració amb el seu entorn més 
immediat (voluntariat lingüístic, comunitats d'aprenentatge...) 

34. Establirem fórmules diversificades i racionals d'actualització professional

35. Implicarem la universitat i altres entitats especialitzades en la formació contínua del professorat, a través 
de la participació conjunta a projectes de recerca i d'innovació entre professionals d'ambdós sectors

36. Millorarem la gestió de la inversió pública en recerca científica, orientada cap al bé comú i el benestar 
col·lectiu

37. Garantirem l’accés als estudis superiors en plena igualtat per a tots i totes

TRACTAMENT DE LLENGÜES

38. Derogarem el TIL, decret que ha motivat el rebuig de la comunitat educativa, i  promourem l'autonomia 
pedagògica dels centres, perquè desenvolupin els seus projectes lingüístics, adequats a la realitat socio-
lingüística

39. Considerarem la llengua catalana, llengua vehicular de l’ensenyament i de comunicació interna i externa del 
centre, com a garantia de cohesió social.  Amb tot, vetlarem perquè el procés d'ensenyament de les llengües 
garanteixi el coneixement efectiu de les dues llengües oficials en finalitzar l'etapa obligatòria

40. Prioritzarem les dotacions de recursos (auxiliars de conversa nadius, formació docent, metodologies que 
permetin els desdoblaments, agrupaments flexibles, treball individual…) per a l’ensenyament de la llengua 
anglesa, partint d’una forma gradual i començant per l’educació infantil.

41. Programarem plans de formació i d’innovació sobre didàctica i metodologia sobre l'ensenyament de 
llengües

42. Potenciarem l'enfocament comunicatiu, amb especial menció a l'expressió oral

43. Reprendrem els programes i mesures que afavoreixen l’ensenyament de llengües estrangeres (programes 
de seccions europees, línies en llengua estrangera, batxillerats internacionals, intercanvis educatius…)

44. Generalitzarem l’oferta de llengües estrangeres en l’ensenyament amb una segona llengua obligatòria, a 
triar segons les necessitats de cada centre 

45. Revisarem les titulacions exigides als docents per impartir matèries en llengua estrangera, així com les 
habilitacions per ensenyar l’àrea de llengua estrangera

46. Elaborarem un conveni amb la televisió autonòmica per garantir l’emissió de programes culturals i relacio-
nats amb el sistema educatiu en multillenguatge (amb el català com a 1a opció) de continguts infantils i 
juvenils

No es pot avançar en excel·lència, si no s'avança en equitat



UNIVERSITAT I RECERCA

47. Aprovarem ajudes àgils i suficients per als estudiants universitaris que s’han de desplaçar fora de les Illes 
Balears per cursar els seus estudis

48. Reduirem les taxes acadèmiques de l’educació universitària

49. Augmentarem la inversió que correspon a les Illes Balears en la UIB al nivell de la mitjana estatal

50. Promourem plans de col·laboració entre la Universitat i les diferents Conselleries

51. Impulsarem la Universitat com a òrgan d'assessorament per al desenvolupament dels projectes del Govern 
i de les diferents institucions públiques

52. Reconeixerem l'autoritat lingüística de la Universitat

53. Vetllarem perquè a la UIB es tengui en compte la igualtat d'oportunitats i el principi d'igualtat entre homes 
i dones, especialment en el reconeixement i en l'avaluació de la recerca del professorat universitari.

54. Impulsarem la creació i la continuïtat de màsters específics d’estudis sobre  igualtat, dones i gènere.

55. Promocionarem  els grups de recerca de dones a la universitat, la investigació de les dones i sobre les 
dones.

56. Difondrem  i promocionarem els treballs de recerca científica duts a terme per dones en tots els àmbits.

57. Gestionarem les convocatòries d’ajuts a la recerca basant-nos en la transparència, en avaluacions externes 
rigoroses i en l'objectiu de facilitar la tasca dels investigadors.

58. Garantirem la continuïtat de la recerca en l'àmbit local (històric, social, jurídic, educatiu...) per intentar 
compensar la manca d'incentius que hi ha en l'àmbit universitari pels criteris de qualitat i factors d'impacte 
que s'apliquen sense tenir en compte la realitat illenca.

59. Plantejarem mesures progressives perquè el professorat associat millori les seves condicions laborals.

DIÀLEG, PARTICIPACIÓ I CONSENS

60. Potenciarem  la funció del consell escolar com a autèntic òrgan de govern dels centres educatius, i  la dels 
claustres en tot allò  referit a les mesures i decisions pedagògiques. 

61. Impulsarem la participació de l'alumnat en el procés educatiu

62. Mantindrem el diàleg amb la comunitat educativa i amb les forces polítiques parlamentàries per assolir un 
pacte educatiu amb voluntat de consens i estabilitat

63. Promourem un pla de formació permanent per a les famílies, conjuntament amb les federacions d'APIMAS i 
la UIB 

64. Potenciarem l’escola democràtica, amb una participació efectiva dels agents socials

65. Millorarem i incrementarem les activitats extraescolars dels centres públics en col·laboració amb els 
ajuntaments i la comunitat educativa per uns preus adequats, assequibles i no excloents

66. Cercarem estratègies, en aplicació de les competències educatives, per tal d’aturar la implantació de la 
LOMQUE

67. Donarem major transparència a tots els processos vinculats a la gestió educativa (escolarització, concurs 
de trasllats, llista d’interins…)

68. Iniciarem el tràmits per a l’elaboració de la primera Llei d’Educació de les Illes Balears 

L'eficiència d’un pont s'avaluau per la capacitat 
del seu pilar més feble. La qualitat humana

 d’una societat hauria d’avaluar-se per la qualitat 
de vida dels seus membres més febles" 

Zygmunt Bauman


