
Treballam intensament en
favor de la igualtat de gènere

Reivindicam la participació de la dona a tots els
àmbits socials, treballam per millorar les condi-
cions sociolaborals de les dones.

Reclamam l'analogia horària  
del professorat llicenciat.

L’STEI-i va recollir signatures del 80% del
professorat de les Illes Balears reclamant la
inclusió al VI Conveni del procés d’analogia
horària amb el professorat llicenciat.

L’STEI-i és l’únic sindicat del sector que ha
fet accions reivindicatives a l’hora de la nego-
ciació dels Convenis.

L`STEI-i ha signat els acords
de millora

Cal saber que no tots els sindicats de les
Illes Balears han signat tots els Acords

de Millora que s’estan aplicant.

Acord d'11 maig de 2001
• Introducció a la nòmina del CRIB al salari. 

• L’increment de plantilles als centres que
ha permès la reducció de l’horari lectiu
per al professorat de 25 a 24 hores.

Acord de 23 de febrer de 2004
• Nous increments anuals i progressius al

CRIB fins a l’any 2008. Per altra banda, amb
increments anuals, el PAS cobrà un comple-
ment Illes Balears que al 2008 arribà als
124 euros mensuals.

• S’introduí el cobrament del Complement
del 1r.Cicle ESO.

• Incorporació d’un calendari d’abona-
ment de la PAGA dels 25 anys.

Acord de 18 juliol de 2008
• Nous increments a sumar al CRIB, per

d’assolir l’analogia retributiva. 

• La incorporació del Complement lligat a
l’antiguitat i a la formació permanent
(SEXENNI).

El Govern i la situació econòmica actual
ens ha presentat dificultats a l’hora
d’aplicar els terminis acordats per

calendari.

L`STEI-i ha defensat el dret de
la paga dels 25 anys

L’STEI-i ha posat en marxa un Pla de
reclamació massiva el novembre i
desembre de 2009 de la paga dels 25
anys.

L’STEI-i ha presentat més de 120
demandes davant el TAMIB.

Hem aconseguit que l’administració
publicàs una resolució en la qual es
reconeix el deute i es  proposa un nou
Calendari de pagament del professorat
pendent de cobrar.

L’STEI-i està per un Conveni
Autonòmic del Sector 

L’STEi-i des de que la Comunitat de les Illes
Balears ha rebut la transferència de les
competències educatives ha intentat
reiteradament que a l’ensenyament Concertat
de les Illes tinguéssim un conveni propi.

El Conveni Estatal des de l’any 1998 és un
goteig de pèrdua de drets adquirits.

L’STEI-i, capdavanter de les 
millores del professorat i PAS

1. L’STEI-i va aconseguir el Plus d’Insula-
ritat l’any 1998.

2. El CRIB més alt, tot i quedar pendent
l’aplicació de l’Acord de 2008.

3. Ser la primera comunitat, i única en el
seu moment, on es va cobrar el Com-
plement de 1r. Cicle d’ESO.

4. Lograr un Complement per al Personal
d’Administració i Serveis.  

5. Tenir un Acord de Plantilles que ens
permet la reducció d’una hora lectiva.

6. Ser pioners en incorporar el com-
plement de formació i antiguitat
(sexenni).

Lluita activa en la defensa
pressuposts de la CAIB 2010 i 2011

L’STEI-i ha fet accions reivindicatives per
intentar salvar la partida pressupostària
destinada al pagament de l’acord de 2008 de
l’ensenyament concertat.

www.stei-i.org



L’STEI-i reclama més
finançament per a l’Educació

L’STEI-i reclama que el 7% del PIB del pressu-
post es dediqui a educació front al 4,25% que
es dedica ara.

Cal tenir memòria històrica sindical
i recordar una sèrie de dades per a

poder comprendre la realitat actual:
PLUS D’INSULARITAT, aconseguit per

les accions i les demandes
presentades per l’STEI-i.

Un cos únic de professorat

• Que elimini les diferències salarials i horàries

i permeti la flexibilitat ...

Un Conveni d’àmbit Autonòmic
• Que es negociï amb els representants

legitimats de la nostra Comunitat, i que

reculli les reivindicacions particulars

que són pròpies de la nostra realitat

sociolaboral.

L’Equiparació retributiva i
laboral al 100%

• Anar aconseguint la màxima de “a igual

feina igual salari”; seguirem reivindicant

acords que ens apropin al procés d’analogia

retributiva de tot el professorat sostingut amb

fons públics i totes les condicions laborals amb

el funcionariat docent.  

• Valoració de l’experiència docent als

centres concertats per accedir a la Funció

Pública.

• Garantir, com a mínim, la paga de 25

anys per a les persones del sector.

• Formació continua, gratuïta i en horari

lectiu pel professorat.

• Valoració de la formació pedagògica

no homologada.

• Prioritzar el treball i la formació pedagògica

sobre l’exercici de la gestió.

Aconseguir millores socials

• Equiparades a les que té el funcionariat

docent.

La jubilació total als 60 anys

• Reducció de la jornada laboral als 58 anys en

un 50% amb el sou íntegre.

Ampliació del permís de
maternitat 

• Permisos iguals i intransferibles.

• Dret a gaudir d’una excedència

després de l’acumulació de la lactància.

Retribució del 100% salarial

• Quan es permeti una reducció de jornada

per cura d’infants petits i persones majors.

Creació i manteniment
d’assessories de coeducació

• Per aconseguir models de convivència basats

en la igualtat entre els dos sexes.

• Aplicació real de les mesures educatives

sobre igualtat que figuren a les lleis.

Escoletes d’educació infantil

• Reconeixement social, laboral i retributiu del

conjunt de treballadores de les escoletes

infantils de 0-3 anys.

L`STEI-i VOL ACONSEGUIR
SEGUIM REIVINDICANT:

www.stei-i.org


