
  

LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI EXPRESSA EL SEU 
SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CEIP ANSELM TURMEDA  

La Junta de Personal Docent no Universitari, integrada pels sindicats STEI, 
Alternativa, UOB, FE-CCOO, ANPE i FETE-UGT, lamenta els fets ocorreguts a 
l’escola i expressa el seu suport al claustre de professors, a la resta de 
treballadors del CEIP Anselm Turmeda i, en un àmbit més global, al conjunt de 
l’escola pública. Ens hem trobat, i malauradament encara ens trobam, davant 
un conflicte escolar que ha traspassat les barreres del centre i que, en 
aquests moments, algú intenta seguir mantenint sota la pressió mediàtica, 
amb la intenció d’atiar el foc i de contribuir a una confrontació interessada. 

Un cop hem conegut el relat dels fets en base a l’informe que s’ha elaborat 
per part de la Inspecció Educativa, des de la Junta de Personal es referma el 
nostre compromís en la necessitat de seguir treballant per a la millora de la 
convivència i de l’èxit escolar, i en el nostre convenciment de la bona feina 
que es fa a l’escola pública per part dels seus professionals.  

A la darrera Mesa Sectorial totes les forces sindicals de la Junta hem exigit la 
convocatòria d’una Mesa amb la presència del director general de Planificació 
i Centres i la directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit escolar per a 
conèixer quines són les línies d’actuació previstes pel que fa a les mesures per 
la prevenció de situacions de conflicte, programes de mediació escolar i 
accions de suport als centres per a la millora de la convivència. 

Davant el comunicat emès pel bufet jurídic Marcos Garcia-Montes amb seu a 
Madrid anunciant que presentarà querelles  contra la direcció, la tutora i 
alguns professors del CEIP Anselm Turmeda per presumptes infraccions penals,  
reclamam la ferma defensa tant jurídica de la Conselleria en base a l’informe 
emès per la inspecció de la pròpia Conselleria i  de les manifestacions 
públiques efectuades pel Fiscal en cap així com de la professionalitat i 
honorabilitat del professorat i de tota la comunitat educativa d’aquest 
centre. 
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