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6. Mesures urgents per a la millora del sistema educatiu. 

Resumint els aspectes més destacats en els capítols anteriors, el Consell Escolar de 
les Illes Balears esmenta aquelles qüestions que encapçalarien un paquet de mesures 
urgents dirigides a millorar la situació del nostre sistema educatiu.  
 
Finançament. 
Els pressuposts de la Conselleria d’Educació i Cultura de 2008 experimentaren un 
increment del 15,38% respecte del curs anterior, tot i això el finançament de l’educació 
no universitària hauria d’incrementar-se més, tenint presents les singularitats de cada 
illa, l’augment de la població i l’augment de la població estrangera en edat 
d’escolarització obligatòria. En qualsevol cas, el percentatge d’inversió en educació 
s’hauria d’incrementar fins arribar al 6% del PIB. 
 
Abandonament d’estudis. 
Tot i l’augment de la matrícula a l’ensenyament obligatori, és perceptible la pèrdua 
progressiva d’alumnat a ESO (-0,44%) i a batxillerat (-5,38%). Segueix pendent una 
política efectiva per afrontar el problema de l’abandonament d’estudis abans dels 24 
anys i cal dur a la pràctica mesures correctores dirigides a recuperar matrícula tant a 
ESO com a batxillerat.. 
 
Rendiment escolar. 
Elaborar un pla estratègic per a la millora del rendiment escolar, amb objectius definits 
i delimitats temporalment, de tal manera que puguin ser avaluats pels diversos sectors 
de la comunitat educativa. 
 
Ràtios. 
Les ràtios a les Illes Balears a les etapes d’educació infantil i primària estan per 
damunt de la mitjana de l’estat i són les més altes de totes les comunitats  autònomes. 
S’han de reduir les ràtios per aconseguir, com a mínim, estar al mateix nivell que la 
mitjana estatal. 
D’acord amb l’informe del CEIB per a les etapes d’ensenyament preobligatori, 
obligatori i postobligatori, les ràtios recomanables haurien de ser: 
 

Educació infantil 1r. cicle 
0 a 1 anys: 8 alumnes 
2 a 3 anys: 12 alumnes 

Educació infantil 2n. Cicle i primària 20 alumnes 
Educació secundària obligatòria 25 alumnes 
Batxillerat 30 alumnes 
 
 
Alumnat estranger. 
L’alumnat estranger continuà augmentant, d’acord amb la tendència dels darrers 
cursos, suposant el 14,39% del total de l’alumnat matriculat a les Illes Balears, amb un 
augment del 10,92% respecte del curs anterior. L’alumnat estranger era originari de 
117 nacionalitats diferents i gairebé la meitat no procedia de països de llengua 
espanyola. 
Aquesta realitat suposa realitzar una distribució equitativa de l’alumnat estranger entre 
els centres públics i concertats, per tal de compensar el desequilibri actual i afavorir la 
seva integració, ampliar les dotacions de material i de personal per poder atendre 
millor l’alumnat nouvingut i potenciar i mantenir programes específics d’acollida en 
centres amb un alt percentatge d’alumnat nouvingut en el context de la seva 
integració. 
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Infraestructures  
Cal elaborar plans d’infraestructures educatives públiques, de caràcter anual o biennal, 
adaptats a les característiques territorials de les nostres illes, per resoldre  el dèficit 
heretat i el fort creixement demogràfic, eliminant les situacions extraordinàries d’aules 
prefabricades, espais sobreexplotats i contínues ampliacions. Prioritzar la construcció 
de centres públics d’educació infantil i primària de tamany mitjà; pel que fa als centres 
d’educació secundària, s’hauria d’optar per instituts de dimensions moderades perquè 
afavoreixen un millor funcionament i més facilitats per desenvolupar processos 
educatius.  
S’haurien de fer intervencions en els edificis actuals que presentin deficiències 
estructurals o hagin de menester millores o condicionaments. Caldria fer un cens dels 
centres que es troben en aquestes condicions, per tal d’elaborar un pla de millora dels 
edificis escolars complementari al de construcció de nous centres. 
 
Mapa escolar. 
És urgent l’elaboració d’un mapa escolar consensuat amb els sectors de la comunitat 
educativa, amb capacitat per anar cobrint les necessitats a mitjà i llarg termini. Aquesta 
previsió hauria de tenir en compte el repartiment equitatiu de l’alumnat nouvingut i 
l’alumnat de compensació educativa. Caldria que aquesta actuació comptàs amb la 
col·laboració institucional de les administracions implicades. 
 
Serveis complementaris. 
La utilització dels serveis complementaris que oferien els centres educatius al seu 
alumnat augmentà respecte del curs anterior, especialment en escola matinera i en 
menjador, però tot i això s’haurien d’emprendre les mesures necessàries per a 
augmentar l’oferta de servei de menjador en els centres públics. 
Hauria d’aprofitar-se la xarxa de transport escolar existent a l’ensenyament obligatori 
per donar servei a l’alumnat d’educació infantil i d’ensenyaments postobligatoris, 
garantint també el transport a l’alumnat resident en zones rurals o en  nuclis 
disseminats de població. Finalment, s’haurien de potenciar i dotar els serveis 
complementaris dels centres, adaptant-los a les necessitats familiars. 
 
Professorat interí de l’ensenyament públic. 
El percentatge de personal interí a les Illes Balears era del 29,23%, essent 
especialment alt a les Pitiüses.  
És convenient mantenir els pactes d’estabilitat del personal docent interí, per tal de 
seguir donant estabilitat laboral a la plantilla dels centres públics i reduir parcialment 
els efectes d’una proporció excessivament elevada d’aquest professorat i, així mateix, 
s’haurien d’arbitrar les mesures oportunes dirigides a solucionar l’alt percentatge de 
plantilla interina de les Illes Balears, amb més oferta pública de places docents i tenint 
presents els fets insulars. 
 
Formació del professorat. 
S’haurien de dur a terme les actuacions necessàries per tal d’augmentar l’oferta de 
cursos de formació del professorat com una de les mesures adequades per aconseguir 
una millora del sistema educatiu i generalitzar l’oferta de formació al professorat a tots 
els centres educatius sostinguts amb fons públics. 
L’oferta hauria d’anar dirigida a millorar els resultats acadèmics dels centres i cobrir les  
seves necessitats educatives, per la qual cosa s’haurien de prioritzar els cursos de 
formació en centres. 
 
Educació mediambiental. 
La comunitat educativa s’ha de comprometre en l’educació per a la sostenibilitat 
mediambiental, fomentant actituds positives i compromeses envers l’entorn, 
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incorporant pràctiques de racionalització dels recursos naturals: reducció, reutilització, 
reciclatge i consum responsable. 
 
Valoració social de l’educació. 
 L’educació és una responsabilitat social que implica els diferents agents que hi 
participen directament i la societat en general. Aquesta és una realitat inqüestionable 
que hom no pot defugir. Cal, per tant, la valoració, sensibilització i participació en el 
sistema educatiu que garanteixi l’educació i la formació de la societat futura en els 
valors humans. 
Essent els pares i mares membres actius i responsables del procés educatiu dels seus 
fills i filles, cal que l’Administració faciliti la seva formació i participació, com per 
exemple impulsant la creació d’escoles de pares i mares, potenciant l’associacionisme 
dels pares i mares, impulsant lleis governamentals que potenciïn la conciliació laboral i 
tenir possibilitat d’assistir a les reunions de tutories que es convoquin, elaborant 
mesures de participació activa dins el procés educatiu (consells escolars, comissions 
d’absentisme escolar, comissions d’escolarització...). 
 
Coeducació. 
Aplicació efectiva en el sistema educatiu de les Illes Balears dels principis de 
coeducació, igualtat entre ambdós sexes i no discriminació per raons de gènere, en 
compliment del que estableixen sobre aquests aspectes la LOE, la Llei integral contra 
la violència de gènere 1/2004, la Llei orgànica per a la igualtat 3/2007 i la Llei 
autonòmica per a la dona 12/2006. Entre altres mesures s’hauria de: 
- Elaboració d’un pla d’igualtat per part de la Conselleria d’Educació i Cultura. 
- Creació de plans d’igualtat en els centres escolars que inclourien un pla de 

prevenció per a la violència de gènere. 
- Realitzar campanyes de sensibilització sobre temes d’igualtat. 
- Augmentar la formació en igualtat i coeducació per al professorat en els centres de 

professorat. 
- Anomenar una persona responsable dels temes d’igualtat en els consells escolars 

de centre, amb disminució horària i amb oferta de formació. 
- Incloure en els objectius de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar el principi 

d’igualtat entre ambdós gèneres, la no discriminació per raó de sexe i la prevenció 
de la violència masclista. 

- Revisió de texts escolars i material didàctic en clau no sexista. 
- Vetllar per l’ús d’un llenguatge no sexista. 
 


