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COMUNICAT DE PREMSA  

 

 

EL PRESIDENT BAUZÁ S’AMAGA I LA SEVA 

CONSELLERA FRENA LA NEGOCIACIÓ 

 
L’STEI denuncia que el President del Govern defuig el debat parlamentari durant dues setmanes 

en plena crisi a l’ensenyament de les Illes Balears. El president té por de donar la cara al 

Parlament i, per això, dedica els seus esforços a la política internacional sense adonar-se’n del 

polvorí  que hi ha en aquests moments a l’educació de les nostres illes. Per aquest motiu, atenent 

que el President del Govern no assistirà a la propera sessió parlamentària, l’STEI desconvoca la 

concentració prevista pel dia 15 d’octubre davant del Parlament. 

Per altra part l’STEI denuncia que la consellera d’Educació, el Sr. Estarellas i part de l’equip 

negociador de la Conselleria dediquen el seu temps i els seus esforços en explicar el TIL als 

militants i simpatitzants del Partit Popular en lloc d’intentar arribar a acords amb la part social. La 

protesta contra l’aplicació del TIL sembla que preocupa molt als dirigents de la Conselleria que 

s’han vist en la necessitat de polititzar i partiditzar una qüestió que els experts diuen cada dia que 

és estrictament pedagògica i metodològica. Ara s’explica el calendari de negociació ofert per part 

de la Conselleria, la consellera i els membres de la mesa de negociació no tenen temps per dedicar 

a aquesta qüestió perquè han de recórrer els pobles i les ciutats de les Illes Balears per apaivagar la 

revolta interna del partit. 

El Govern de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació de la senyora Camps amb els seus 

decrets lleis i tota la normativa educativa han anticipat els aspectes més nocius de la LOMCE 

quant encara aquesta no és vigent, tot i que el Congrés dels Diputats ha aprovat el projecte de llei 

(LOMCE) que es fa sense el consens de la  resta de forces polítiques ni de les organitzacions 

representatives de la comunitat educativa. 

Que vol imposar un model educatiu que menysprea la cultura democràtica rebaixant les 

competències dels Consells Escolars, segregant i condemnant al fracàs escolar als alumnes amb 

dificultats d’aprenentatge, que envaeix competències autonòmiques per determinar els currículums 

escolars  i qüestiona el model lingüístic de les comunitats autònomes amb llengua pròpia distinta 

del castellà i deteriora les condicions laborals i d'escolarització ja que ni tan sols preveu recuperar 

els més de 6.400 milions d'euros retrets del sistema educatiu els darrers anys. 


