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La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca davant la proposta de retorn a 

les aules el dia 25 de maig vol manifestar que: 

 - El 25 de maig el professorat, en cap cas, s’ha d’incorporar als centres educatius, ja que 

consideram que, en aquest moment sense un protocol d’actuació ben definit suposaria 

exposar-se a un gran risc innecessari. En qualsevol cas, per ara, és inassumible amb el 

personal i els mitjans que hi ha als centres.  

-La decisió de quins professors o professores han d’incorporar-se al centre no ha de recaure 

en l’equip directiu. 

- El retorn a les aules s’ha de dur a terme sota les màximes garanties de seguretat i els equips 

indispensables de seguretat personal, tant per a docents com per a alumnat i PAS, ja que 

poden sorgir dificultats perquè tots els materials necessaris, arribin a temps i amb garanties 

de seguretat pels docents, alumnes i centres educatius. 

- Condicionar els centres per garantir les mesures de distanciament social implica una inversió 

en temps i recursos que no es pot fer de manera precipitada. 

- El retorn a la docència presencial ha de respondre criteris pedagògics i no econòmics. 

Sabem que les famílies necessiten mesures de conciliació, però enviar els nens i joves als 

centres no és la resposta.  

- La conciliació ha de recaure sobre el sector empresarial i l’Administració, per exemple de 

tipus municipal o dependents dels diferents Consells com els Serveis Socials, etc. 

- Els docents han modificat la seva forma de fer feina i ara s’ha creat l’estructura mínima apta 

per a poder finalitzar el curs de manera telemàtica. A més, la Conselleria ha fet una inversió 

per arribar a aquells alumnes que ho necessitassin. 

- El Ministeri i la Conselleria han tancat de facto  el curs establint mesures per a la resolució 

acadèmica de l’alumnat.  

- Aquesta situació ha evidenciat la manca de recursos de que disposen sectors fonamentals 

com Sanitat i Educació, que encara no s’han recuperat de les retallades del passat, i per tant 

han de ser prioritaris en la planificació dels governs actuals i del futur.  

 

Així, la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca es posiciona en contra del retorn 

a les aules abans de setembre, ja que les condicions sanitàries i de prevenció de riscos 

laborals no ho permeten, i creu que la prioritat ha de ser planificar, de manera consensuada, 

el retorn a les aules al setembre, sempre que les condicions sanitàries així ho permeti i amb 

garanties per part de les autoritats educatives que hi haurà dotació suficient de personal i 

recursos. 

 

Denunciam la recentralització del Govern de l’estat i, alhora, exigim que la Conselleria 

d’Educació negociï a la Mesa Sectorial d’Educació la reobertura o no dels centres educatius.  

Cal que el Govern central transfereix recursos econòmics addicionals per a poder dur a terme 

al setembre l’obertura dels centres amb les condicions d’escolarització adients , tals com; 

disminució de les ràtios, adequació d’espais, augment de plantilles docents i de personal de 

suport, entre d’altres, i amb la màxima seguretat sanitària.  

 

 


