ACORD 01/2010 SOBRE EL DOCUMENT PRESENTAT PEL SINDICAT STEI-i EN
RELACIÓ AL PLA D’IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES.
1. ANTECEDENTS
Durant el Ple del CEM celebrat dia 25 de juny de 2009, la Sra. Neus Santaner representant del
sindicat STEI-i va proposar sol·licitar a les diferent administracions la necessitat de complir la
normativa vigent referida a la igualtat entre dones i homes que afecta a l’àmbit educatiu.
Dies més tard el sindicat STEI-i va fer arribar al CEM un document amb un llistat de demandes
relacionades amb el Pla d’Igualtat perquè es fes arribar a la Presidenta del Consell de
Mallorca, al President del Govern de les Illes Balears i al Conseller d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears.
Estudiat aquest document per la Comissió Permanent, aquesta acorda trametre el document
del sindicat STEI-i a la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del CEM perquè l’estudiï i
es tramitin les conclusions al plenari del CEM perquè les aprovi si ho trobo oportú
2. CONSIDERACIONS GENERALS
Els membres de la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació estan, bàsicament, d’acord
amb l’esperit del document, però troben que seria necessari fer-hi algunes matisacions. Es fa
referència, especialment, al fet de no augmentar la càrrega de treball i de responsabilitats als
centres educatius. L’èxit d’un Pla d’Igualtat no es pot basar tant sols en la feina que es faci des
dels centres docents, és convenient i necessari que s’hi impliquin totes les administracions.
3. PROPOSTA D’ACORD
L’STEI-i ha demanat el suport del Consell Escolar de Mallorca a un escrit presentat a la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca,
plantejant la necessitat urgent d’emprendre accions, dins el sistema educatiu de les Illes
Balears, adreçades a promoure l’educació en la igualtat de gènere i la prevenció de la
violència contra les dones al sistema educatiu de les Illes Balears.
Les actuacions que es reclamen a l’escrit tenen un ample fonament en la legislació vigent, tant
estatal com autonòmica: Llei Orgànica 2/2006, d’educació; Llei Orgànica 1/2004 de mesures
de protecció integral contra la violència de gènere; Llei Orgànica 3/2007, per la igualtat efectiva
de dones i homes; Llei 12/2006, per a la dona, etc. No obstant, es constata una insuficient
traducció a la pràctica de la normativa legal mitjançant l’adopció d’iniciatives relacionades amb
l’organització, la convivència, el currículum, etc. als centres escolars.
Per tot això, el Consell Escolar de Mallorca vol expressar el seu acord bàsic amb les peticions
expressades a l’esmentat escrit, i instar a les diferents administracions implicades perquè
emprenguin accions urgents al respecte. Al mateix temps, considera oportú advertir sobre el
suport i la dotació que necessàriament han d’acompanyar les iniciatives que es plantegin, per
tal d’evitar una nova càrrega als centres educatius.
Finalment, el Consell Escolar de Mallorca vol oferir la seva col·laboració, dins els límits de les
seves competències i possibilitats, per a la planificació i desenvolupament de les iniciatives
que es puguin emprendre per educar en els valors d’igualtat entre homes i dones i en la
prevenció de la violència de gènere als centres escolars de la nostra illa.
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4. CONSIDERACIONS FINALS
Aquest acord sobre el document presentat pel sindicat Stei-i en relació al pla d’igualtat entre
homes i dones va esser aprovat en sessió plenària del CEM de dia 09 de febrer de 2010.
Van assistir a aquest Ple els següents consellers:
- Francesc X. Alomar Novila
- Antònia Albertí Tomás
- Víctor Villatoro González
- Paulí Aguiló Vicente
- Margarita F. Munar Castellá
- M. Pilar Santiesteban Corral
- Jaume Ribas Seguí
- Silverio Escudero Pérez
- Coloma Ferrer Salas, presidenta del CEM
- Albert Catalán Fernández
- Rafel Fernández Mallol
- Joan Jaume Sastre
- Margalida Moll Serra
- Sebastià Gallardo de Arriba
- Cristòfol Vidal Vidal
- Antònia Suñer Olea
- Joana Medina Mayol
- M. Isabel González Carrasco
- Maria de les Neus Santaner Pons
- Antoni Fullana Bauzà
- Joan Rado Ferrando
- Tomàs Cortés Cortés
- Jaume Alomar Serra, secretari del CEM
EL SECRETARI

Jaume Alomar Serra

LA PRESIDENTA

Coloma Ferrer Salas

Palma, 10 de febrer de 2010
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