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Comunicat de suport a l’Assemblea
Docent de les Illes Balears i Pitiüses
Ens identifiquem totalment amb la
taula de reivindicacions que han portat
a l’Assemblea de Docents de les Illes
Balears i Pitiüses a convocar la vaga
indefinida:
1 Retirada del decret de TIL
2 Retirada del projecte de decret de
Convivència i la Llei de símbols.
3 Beques de transport i menjador

efectives i convocades en el temps i la
forma adient. Dotació suficient i eficient
perquè es pugui dur un bon pla de
reutilització de llibres.

Des de l’Assemblea Groga (del Principat) volem donar
tot el nostre suport a la vaga d’inici de curs organitzada,
des de les bases, pel professorat de les Illes Balears
i Pitiüses. Després de 2 anys d’agressions, retallades i
humiliacions per part de la Conselleria d’Educació;
el govern de Bauzà (PP) vol imposar el Decret de
Tractament Integral de les Llengües (TIL), tot i que el
90% de les famílies han triat el català com a llengua
vehicular, i la Llei de símbols.
Les polítiques del president Bauzà i del conseller
d’educació Rafael Bosch són d’una radicalitat i d’un
pensament feixista que ens reporta a un temps passat on
pensar era delicte i la llibertat perseguida. El constat atac
que pateix la llengua catalana arreu dels Països Catalans és
constant, i el govern del PP vol seguir perseguint la llengua
amb la nova ”llei Wert” (LOMCE).
És per això, que des de la comunitat educativa del
Principat, donem ple suport a aquesta vaga indefinida
del professorat, que començarà el dia 13 de setembre.

4 Recuperació de les plantilles, del
professorat d’Atenció a la Diversitat i
de les ràtios anteriors a les retallades.
5 Substitucions immediates de les baixes.
6 Baixes 100% remunerades.
7 Contractació dels interins durant els mesos de juliol i
agost.
8 Recuperació dels complements perduts i reconeixement
de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012 i
acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola
concertada.
9 Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern
Central a retirar la LOMCE.
Des del Principat denunciem qualsevol tipus d’intent de
genocidi que ataqui les persones, la llengua, la cultura i
el lliure pensament. Per això volem expressar amb aquest
comunicat la nostra solidaritat, perquè la vostra lluita és
la nostra dignitat com a poble.
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