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Eivissa, 30 de setembre de 2013 

ORDRE DEL DIA 

1. Constitució formal de l'Assemblea de Docents de l'EOI d'Eivissa i del Comitè de vaga de l'EOI. 

2. Valoració dels darrers esdeveniments relacionats amb la vaga indefinida. 

3. Resum informatiu i valoratiu de la darrera assemblea de la CPP. 

4. Informació sobre la caixa de resistència. 

5. Determinar i coordinar les accions directes i concretes de caire informatiu i reivindicatiu a l'EOI a 
partir de l'inici dels períodes lectius. 

6. Torn obert de paraula. 

 

ASSISTENTS 

Elena Vázquez, Llorenç Moll, Mercedes Sanz, Carme Ferrando, Isabel Llácer, Mª Amparo Santacatalina, 
Marta Martínez, Maria Hidalgo, María González, Jéssica Carrasco, Rosa Soriano, Isabel Rius, Josefa 
Sáez, Jaume Vidal, Elena Abel, Margarida Torres i Rubèn Sanz. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1.  En primer lloc es demana als assistents si acudeixen amb total llibertat a la constitució de 
l’assemblea i si ho fan perquè tenen la voluntat de formar-hi part. També es pregunta als assistents 
si consideren necessària la constitució de l’assemblea com un espai comú o un fòrum de debat i 
d’intercanvi d’idees respectuós necessari dintre del col·lectiu docent de l’EOI d’Eivissa, però 
desvinculat de les obligacions docents contractuals amb l’administració, i si hi atorguen un carácter 
representatiu. Tothom i dóna el vistiplau. 

S’aprova constituir formalment l’Assemblea de Docents i del Comitè de Vaga de l’EOI d’Eivissa. 
L’Assemblea estarà constituïda lliurement per tots els assistents a dalt esmentats i restarà oberta en 
tot moment a la integració de nous membres del claustre de l’escola.  

Tot i que de moment l’assemblea no està dotada d’uns estatus concrets, els assistents mostren el 
seu acord a constituir l’assemblea com a l’organisme representatiu del claustre del professorat de 
l’EOI d’Eivissa davant la resta de la seua comunitat educativa o de les entitats i organismes 
constituïts amb les mateixes finalitats, com ara les assemblees de docents de la resta de centres 
educatius públics o l’Assemblea de Docents de les Illes Balears.  

Així mateix, les decisions es prendran democràticament per votació i, tot i que no tendran un 



 
 

 
 

caràcter vinculant d’obligatori compliment per part dels seus integrants, seran respectades per 
tothom i considerades representatives del col·lectiu. 

Respecte al Comitè de Vaga de l’EOI, s’acorda que Rubèn Sanz en sigui el representant i 
coordinador interí en funcions amb caràcter provisional perquè qualcú en pugui realitzar les 
funcions més bàsiques, com ara la coordinació de les assemblees, la comunicació amb la 
Cordinadora de Professorat Procupat i l’Assemblea general, la redacció de noves convocatòries de 
reunió i la gestió dels canals de comunicació. Els càrrecs i funcions s'hauran d'establir en pròximes 
sessions i caldrà que siguin rotatius per fomentar-ne el caràcter assembleari, participatiu i 
col·laboratiu. A més, se'n podran establir de nous d’acord amb el desenvolupament dels 
esdeviments relacionats amb la vaga indefinida de docents de l’educació pública a les Illes Balears 
més immediats, i d’altres situacions o contextos que necessitin d’un debat reflexiu, d’una postura 
comuna i d'actuacions concretes de la comunitat docent. 

També s’acorda engegar altres formes de comunicació contínuus i en temps real com ara l’apliació 
per a telèfons mòbils “whatsapp” o de correu electrònic. De moment, el coordinador en gestionarà 
els canals i/o mitjans. 

2.  Respecte a la valoració de les accions dutes a terme fins ara per la comunitat educativa, a través 
dels seus representants com l’Assemblea de Docents i la Coordinadora de Professorat Preocupat, i 
de l’esforç de tots els docents en qualsevol de les seves formes, l’Assemblea de l’EOI valora 
positivament el procés i les actuacions dutes fins ara. 

3.  S’informa del contingut de la darrera Assemblea General de Docents en què s'ha establert quina és 
la postura majoritària a hores d’ara respecte als punts que es reivindiquen i es defensen amb la 
vaga indefinida i amb les diverses formes de mobilitzacions que s’hi estan donant. Són els 
següents: 

! Retirada dels expedients als directors de Menorca: innegociable. 

! Decret TIL: implantació progressiva en condicions. 

! Retirada del projecte Decret de convivència i de la Llei de símbols: innegociable. 

! Beques de transport i de 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: 
innegociable. 

! Recuperació de les plantilles, del professorat d’atenció a la diversitat i de les ràtios anteriors a 
les retallades: innegociable [aplicat a les EOI, ràtios màximes de 25 alumnes per aula i en tots 
els nivells]. 

! Substitució immediata de les baixes per enfermetat o malaltia comuna: innegociable. 

! Baixes 100% remunerades: innegociable. 

! Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost: innegociable. 

! Recuperació dels complements perduts i reconeixement dels nous sexennis des de l’1 de juny 
de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada: negociable. 

! Petició a la Conselleria d’Educació que insti el Govern central a retirar la LOMCE: innegociable. 



 
 

 
 

 

4.  S'informa que des de l’Assemblea es posa a disposició dels docents que ho sol·licitin la Caixa de 
Resistència. L’Assemblea no estableix cap filtre per poder-s’hi acollir, tot i que espera que els 
docents en facin un ús responsable. Ha comunicat que espera que siguin les assemblees dels 
centres les que estableixin qualque filtre per tal de fer-ne un ús responsable. 

Així per tant i després de dues setmanes de vaga, es comenta que un possible criteri per acollir-se 
a la caixa a partir d’ara podria ser el següent: manifestar de manera ferma la voluntat de continuar 
secundant la vaga i haver-la secundat fins llavor almenys 7 dies (70%) dels 10 possibles per als 
companys amb jornada completa, i 4 dies (67%) dels 6 possibles per als companys amb mitja. 

Es vota la proposta amb el següent resultat: 10 vots a favor, 0 en contra i 6 abstencions. 

 

5.  S’acorden les accions següents: 

! Realitzar les presentacions, de manera breu, encara que es secundi la convocatòria de vaga. 

! Concentrar-se durant els dos dies de presentacions del curs i en cada torn –17.00 i 19.00 h– a 
l’entrada exterior de l’escola amb la simbòlica camiseta verda i amb les pancartes realitzades 
per a la manifestació del 29 de setembre per fer palès les reivindicacions del col·lectiu docent. 

 

6.  No hi ha comentaris. 

 

Assemblea de Docents de l’eoi⚄ 


