
COMUNICACIÓ  DE RENÚNCIA AL CÀRREC DELS MEMBRES DE L’EQUIP DIRECTIU DE
L’IES SINEU

Com a director de l'IES SINEU, amb el suport de tots els membres de l’equip directiu, comunicam

la  nostra renúncia als càrrecs directius.  Aquesta renúncia  ve motivada per  les  dificultats  en el

desenvolupament de la nostra tasca a causa de la política educativa del govern de les Illes Balears,

la  qual  se’ns fa  difícil  d’aplicar,  i  que  s’ha  agreujat  en  el  moment  que  es  varen  acabar  les

negociacions amb l'Assemblea i el sindicats i, per tant, es va començar a imposar el Tractament

Integrat de Llengües, i tal com es preveu amb l'aprovació definitiva de la Llei de Símbols.

Quan ens vàrem presentar el mes d'abril i ens varen nomenar càrrecs directius l'1 de juliol de 2013

pensàvem poder dur a terme un projecte de gestió il·lusionant que crèiem fefaentment que era un

bon projecte, un projecte marcat per uns objectius irrenunciables: millorar la convivència, millorar

el sentiment de pertinença i  els resultats acadèmics, i,  sobretot, el  compromís de ser un centre

arrelat i compromès amb la nostra llengua i cultura tot garantint la vehicularitat de la nostra llengua.

La situació que vivim, no només a les aules i als centres educatius -amb les condicions laborals

actuals i  els problemes de convivència-,  sinó ja com a col·lectiu important  dins la societat,  fa

insostenible  que  pugui  continuar  duent  endavant  la  nostra  feina  de  direcció  amb  dignitat  i

satisfacció. La tensió diària que genera i generarà un projecte com el TIL, el fet de no poder garantir

la vehicularitat de la nostra llengua  i les divergències amb la Conselleria d’Educació, Cultura i

Universitats, que són cada vegada més notables, no són de cap de les maneres condicions adequades

per a una feina com la nostra ni per a una bona gestió, en el nostre cas.

Durant el breu període que haurem estat Directiva hem intentat fer participar els òrgans de govern

del centre en la presa de decisions i no podem entendre un centre docent públic sense reconèixer el

Consell  Escolar com a màxim òrgan decisori,  com estableix la LOMQE que ben aviat  haurem

d'aplicar. Fer feina d’esquenes o en contra de l’opinió de l’òrgan de govern on hi ha representada la

veu de tota la comunitat educativa, fa que el dia a dia en el centre, i especialment en el nostre lloc

de feina i de responsabilitat, sigui molt feixuc.

El fet d’haver d'elaborar un PTIL en dos mesos, la qual cosa ha significat canviar el mapa lingüístic

del centre, tot i estar aprovat majoritàriament  pel Consell Escolar i suspès per Inspecció Educativa,

i haver-ne d’elaborar un altre ( durant el mes d'agost ), no aprovat pel Consell Escolar, i que és el

que, amb els matisos introduïts de l'equilibri  lingüístic, s’ha d’aplicar, vol dir treballar en unes

condicions adverses i contràries al que realment necessita un equip directiu: creure en els projectes

que ha de tirar endavant i ser capaç de dur-los a terme amb unes mínimes garanties d'èxit, però,

sobretot, pensar que són  aplicables  pedagògicament i tenir la consciència tranquil·la que s'està fent

el que hom creu correcte .



Finalment volem deixar palès que els valors educatius i els principis que prevalen actualment en

aquest govern no són els nostres, no és la idea que tenim de l’educació ni la forma de fer les coses,

des de la imposició i sense diàleg ni consens previ. I aquest fet, que ens fa sentir tan distants de la

Conselleria, implica una dificultat afegida a l'hora d'acceptar continuar representant l’Administració

a l’IES SINEU.

Volem donar les  gràcies a la Comunitat Escolar per la confiança que ha dipositat  en  nosaltres

aquests mesos i, també al Govern de les Illes Balears per aquest nomenament i per haver-nos deixat

ser la vostra directiva una temporada .

Així doncs, tal com preveu els articles 16.2 i 18.4 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura del

18 de febrer del 2010 per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament

dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears, demanam

que sigui  acceptada la nostra  renúncia  als  càrrecs i  passar  a desenvolupar  les  tasques docents

ordinàries de la nostra feina al centre.

Atentament

Sineu, 18 de desembre de 2013

Rafel Crespí Pol i Equip Directiu IES Sineu


