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Benvolgut docent, 

Davant el nou començament de curs, val la pena recordar, una vegada més, la 

importància de la feina que el vostre col·lectiu du a terme. L’activitat docent és una 

de les activitats que més responsabilitat té a la nostra societat i influeix, 

decididament, en el futur de tots aquells que avui són joves. Per això, periòdicament 

és important revisar els nostres plantejaments envers el sistema educatiu i adaptar-lo 

a les exigències i necessitats dels nous temps. Naturalment, això requereix un debat 

constant que ha de ser obert, però calmat.   

Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats hem impulsat el Decret de 

tractament integrat de llengües amb la convicció que el nostre context cultural, 

social i econòmic ens obliga a millorar el domini de les nostres dues llengües oficials 

i, molt especialment, de l’anglès. També sabem que aquesta novetat, que, en alguns 

casos, ha pogut generar controvèrsies perquè no es disposa de tota la informació 

per valorar-la en tota la seva extensió, significa un passa molt important per als 

nostres alumnes. Així, els terminis de l’aplicació del TIL són progressius i realistes, 

atès que aquest curs 2013-2014 la implantació només es fa efectiva al primer curs 

de segon cicle d'educació infantil (3 anys), a primer, tercer i quint d'educació 

primària i a primer curs d'ESO.  

Pel que fa a la tercera llengua, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats té la 

intenció d’ajudar i col·laborar en el que sigui necessari per a la formació del 

professorat. Amb aquest objectiu, us hem procurat la universalització de l’accés a la 

formació en anglès obrint sense límits les escoles oficials d’idiomes, posant en marxa 

cursos especialitzats als CEP, etc. 

D’altra banda, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha manifestat en 

innombrables ocasions, i ara us ho torn a reiterar, la voluntat que la introducció i el 

desenvolupament del TIL no comporti cap canvi que afecti les actuals condicions 

laborals del professorat. L’única voluntat és iniciar un nou temps, amb l’objectiu de  

millorar l’educació dels nostres alumnes.  
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Us vull comunicar que des del meu nomenament, ara fa poc més de 4 mesos, he 

expressat la meva voluntat d’establir un marc de diàleg continuat amb tota la 

comunitat educativa i així ho he explicat, a més, a les meses sectorials d’educació de 

dates 02.09.2013 i 12.09.2013, on he plantejat que el Govern està disposat a 

negociar les condicions laborals del professorat, l’oferta pública d’ocupació 

(concurs-oposició), la catalogació de places, la formació del professorat, la creació 

d’una taula d’experts per valorar el desenvolupament del TIL, un nou pacte 

d’estabilitat d’interins, la valoració dels criteris de la llista d’interins i, a més a més, a 

la darrera reunió vaig plantejar la negociació d’un calendari d’aplicació del TIL per 

als successius cursos acadèmics. 

Per finalitzar, puc entendre que qualsevol canvi generi una inquietud, però us puc 

assegurar que el context canviant en què ens movem requereix, pel bé dels nostres 

alumnes, fer una passa endavant i apostar per la preparació i l’excel·lència, i estic 

absolutament convençuda que aquesta passa endavant la podem fer, perquè 

comptam amb el professorat capaç de fer-ho.   

Rep una salutació ben cordial,  

 

 

Joana Maria Camps Bosch 


