
ASSEMBLEA DE MESTRES I PROFESSORS EN CATALÀ-
ILLES BALEARS

Dia 20 de juliol de 2011 es va fer la primera reunió d’aquesta assemblea a 
Can Alcover, a Palma. Dia 25 de gener, se’n va fer una altra a Manacor. 
També se’n varen fer a Menorca i a Eivissa durant el mes de febrer de 2012.

Objectius de l’Assemblea
• Organitzar una resistència dura i mantinguda en el temps.
• Construir una xarxa d’entitats de la societat civil que se sumin i 

s’afegeixin a la nostra Assemblea per tal de defensar la presència del 
català a l’escola. 

• Fer xarxa de docents en actiu als centres o fora dels centres i estar 
preparats per actuar i dur endavant mesures de pressió conjuntes per 
defensar l’ensenyament en català i la normalització lingüística a les illes.

• Generar als centres docents un ambient que propiciï una actitud clara en 
defensa de la llengua. 

• Cercar estratègies de resposta per part dels centres docents davant les 
propostes que pugui fer el Govern de les Illes Balears en contra de la 
llengua pròpia de les illes. 

• Intercanviar documents elaborats pels seus membres o altres entitats que 
ens serveixin per dur endavant els nostres objectius.

        



• Organitzar una Jornada de col·loqui i de debat amb professorat dels 
diferents territoris de l’estat que tenen llengua pròpia per analitzar la 
situació de la llengua i les estratègies  per millorar i accelerar el procés de 
normalització lingüística.

        



Primeres propostes de l’Assemblea

• Elaborar un Manifest i enviar-lo a les diferents entitats i als centres 
educatius perquè s’hi adhereixin i perquè el signin individualment. 

• Implicar els pares i mares i els alumnes de les associacions dels 
centres escolars.

• Difondre les camisetes “L’Escola en català Ara i Sempre”. Ens les 
posam tots els dijous. 

• Donar suport a la campanya “Enllaçats pel català”, posada en marxa 
per part d’una desena de centres i que, hores d’ara, ja s’ha estès per 
tots els centres de les illes.

• Impugnar totes aquelles resolucions que vagin en contra de la 
normalització del català i que siguin susceptibles de dur als 
tribunals.

• Difondre l’argumentari a favor de l’ensenyament en català per a 
tothom on s’exposa, d’una manera clara i entenedora, la necessitat 
de fer la immersió en català, com a una via per a l’assoliment, en 
acabar l’escolarització obligatòria, del domini efectiu de les dues 
llengües oficials de les Illes Balears.

• Fer una reunió amb els representants de la comunitat educativa i 
les associacions de directors i directores d’infantil i primària, 
secundària, adults... de cada illa. 

• Proposar que els centres d’infantil i de primària, durant el període de 
pre-inscripcions, expliquin els seus projectes educatius i lingüístics a 
les famílies que s’incorporin al sistema educatiu per primera vegada 
el curs vinent i que facin èmfasi en els avantatges de 
l’ensenyament en català així com de l’aprenentatge d’una llengua 
estrangera. Jornada de portes obertes i convidar algun pare o mare 
no catalanoparlant que hagi pogut veure els beneficis d’aprendre 
català. 

• Posar en marxa una pàgina web pròpia de l’Assemblea

        



• Donar suport públicament a la Vaga de Fam que fan els Jubilats 
per Mallorca. 

        



Professorat de centres públics d’infantil, primària
i secundària i de centres privats concertats

MALLORCAMALLORCA
CEIP Melcior Rosselló i Simonet. Sta. 
Maria
CEIP Sa Casa Blanca
CEIP Blai Bonet. Santanyí
CEIP Rafal Vell. Palma
CEIP Es Pont. Palma
CEIP Aina Moll. Palma
CEIP Costa i Llobera. Pòrtol
CEIP Infant Don Felipe. Es Molinar
CEIP Bartomeu Ordines. Consell
CEIP Nadal Campaner. Costitx
IES Pau Casesnoves. Inca
IES Llucmajor
IES Berenguer d’Anoia. Inca
IES Binissalem
IES Puig de Sa Font. Son Servera
IES Sineu

IES Mossèn Alcover. Manacor
IES Manacor
IES Baltasar Porcel. Andratx
IES s’Arenal. Llucmajor
IES Josep M. Llompart. Palma
IES Ramon Llull. Palma
IES Son Pacs. Palma
IES Joan Maria Thomàs. Palma
IES Emili Darder. Palma
IES Antoni Maura. Palma
IES Politècnic. Palma
Col·legi Ramon Rull. Santa Maria
Col·legi Pius XII. Palma
Col·legi Jesús Maria Palma
Col·legi Sant Francesc. Palma

MENORCAMENORCA
CEI Joguina (0-3)
CEIP Pere Casesnoves
CEIP Margalida Florit
IES Josep M. Quadrado
IES Àngels Cardona

IES Josep Miquel Guàrdia
IES Biel Martí
CEPA Joan Mir i Mir
CC Sant Francesc d’Assís

PITIÜSESPITIÜSES
CEIP Can Misses
CEIP Sant Jordi
CEIP Poeta Villangómez
CEIP Can Raspalls
IES Santa Maria. Eivissa
IES Balàfia

IES Algarb
IES Sa Colomina
IES Xarc
IES Isidor Macabich
CEPA Sant Antoni

        



Entitats de les diferents illes que donen suport a 
l’assemblea

• Obra Cultural Balear
• Sindicat STEI-i 
• Moviment de renovació pedagògica de Menorca (MRPM)
• Acció Cultural de Menorca 
• Institut d’Estudis Eivissencs
• Associació Vuit d’Agost
• Club Scrabble Eivissa
• Escoles Mallorquines
• Moviment de Renovació Pedagògica de Mallorca, Escola d’Estiu per 

docents

Contactes i més informació

Assemblea de mestres i professors en català
• Pàgina web:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Facebook http://ca-es.facebook.com/pages/Mestres-i-

professors-en-català-Illes-Balears/292623497420320 

Coordinadors lingüístics “Enllaçats pel català”
• http://ca-es.facebook.com/pages/Enllaçats-pel-català/

216539145102979

STEI-i www.stei-i.org
• STEI-i ensenyament públic https://www.facebook.com/people/

Stei-i-Ensenyament-Públic/100000756015093
• STEI-i ensenyament privat http://ca-es.facebook.com/people/

Stei-i-Ensenyament-Privat/100001263134893

Àgora Pitiüses www.facebook.com/pitiusesperleducacio

L’Assemblea de mestres i professors en català forma part del Consell de 
la Societat Civil de Mallorca.

Si voleu formar part de l’assemblea, rebre tots els correus i assistir a les 
reunions que es convoquin, podeu escriure’ns a catala@stei-i.org 
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(indicau nom i llinatge, centre on feis feina, entitat o altres situacions, 
correu electrònic i telèfon de contacte).

        


