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El seguiment per part dels alumnes de l'aturada general de 
l'ensenyament a Menorca se situa al voltant del 70%

La conselleria d'educació ha falsejat absolutament les dades d'una mobilització 
històrica de les famílies contra la politica educativa el Govern

Les dades provisionals de seguiment de l'aturada general de l'ensenyament que s'està 
duent a terme durant la jornada d'avui, indiquen que el seguiment per part de les famílies 
ha estat massiu i històric. Les primeres estimacions a partir de dades reals situen el 
seguiment al voltant del 70% de l'alumnat.

FAPMA ha consultat via correu electrònic els diversos centres i, d'acord amb les 
seves respostes, podem oferir aquesta mostra, amb dades provisionals de seguiment, 
ja que pel que fa als instituts només es contempla el seguiment en el torn de matí:

Naturalment només es tracta d'una mostra i demà esperem poder donar uns resultats més 

Centre Seguiment
Professorat Alumnat

IES Josep M. Quadrado, Ciutadella 63% 87%
IES Biel Martí, Ferreries 65% 80%
IES M. Àngels Cardona, Ciutadella 57% 88%
IES Cap de Llevant, Maó 38% 77%
IES Josep Miquel Guàrdia, Alaior 40% 80%
IES Pasqual Calbó, Maó 22% 80%
CEIP Pere Casanovas, Ciutadella 69% 68%
CEIP Tramuntana, Maó 78% 84%
CEIP Sa Graduada, Maó 48% 50%
CEIP Mestre Duran, Alaior 83% 85%
Escola d'Art de Menorca 65% 85%
CC Sant Francesc de Sales, Ciutadella

Primària 47% 41%
ESO 60% 87%

CC Sant Frances d'Assís, Ferreries 7% 93%*
EI Sant Josep 0% 0%
EI Sant Climent 63% 52%
* Dada referida només 3r i 4t d'ESO

Font: direcció dels centres i APIMES dels centres.
S'ha consultat via correu electrònic



complets. Però aquesta mostra, basada en dades reals i particularitzades per centres, són 
difícilment compatibles amb la dada del 13,67% de seguiment entre l'alumnat que ha 
anunciat el Govern. Cal valorar que les dade referides als grans centres, que són els 
de secundària, se situen en tots els casos molt a prop o per sobre del 80%. La 
mostra inclou tant centres públics com privats concertats. És estadísticament 
impossible, amb aquesta mostra de dades reals, que les dades subministrades pel 
Govern siguin certes. Des d'aquí emplacem molt seriosament al delegat d'educació a 
Menorca que faci públiques les dades de seguiment centre per centre, per tal que la 
ciutadania pugui saber si les dades subministrades als mitjans de comunicació per part 
del Govern són certes o no. Ens sap greu constatar que la nova consellera d'educació 
s'estrena en el càrrec amb un episodi tan lamentable de manipulació informativa.

L'opinió de la FAPMA és que el Govern vol enganyar a la ciutadania amagant el fet 
que els pares i mares i els alumnes han respost d'una manera massiva a la 
convocatòria de plantada contra la LOMQE i contra la política educativa del Govern de les 
Illes Balears.

Probablement, les dades del Govern -a banda de la possibilitat d'haver estat directament 
adulterades- es basen en l'argúcia de considerar que per sota de 3r d'ESO no existeix el 
concepte de vaga referit als estudiants i, per tant, no computen les absències a classe de 
tots els alumnes de cursos inferiors. L'absència d'aquests alumnes senzillament no és 
computada. Aquest tipus d'argúcia, a la que els responsables governamentals de les 
nostres illes ens tenen tristament acostumats, constitueix un atemptat contra la llibertat 
d'informació i una deslleialtat cap al poble -que els ha posat en el càrrec- que ha de 
ser denunciada. Exigim públicament la publicació desglossada de les dades, incorporant 
tots aquells alumnes que no hagin assistit a classe, sigui quin sigui el motiu.

A banda de denunciar aquest engany, i com a valoració de la jornada, cal dir que les 
dades de seguiment per part de les famílies són molt altes i sens dubte 
constitueixen una fita històrica. Mai les famílies de Menorca s'havien manifestat 
contra les polítiques educatives d'una forma tan contundent. Faran bé les autoritats 
educatives, i especialment la nova consellera, de prendre nota de l'estat d'ànim de les 
famílies respecte les politiques educatives dutes a terme durant aquests darrers dos anys 
pels governs del Partit Popular.


