
Eivissa, 26 d´abril de 2021

COMUNICAT DE PREMSA
LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI  D´EIVISSA I  FORMENTERA LAMENTA
QUE  EL  CONSELLER  MARCH  NO  TROBI,  EN  DOS  ANYS,  FORAT  A  LA  SEUA  AGENDA  PER
REUNIR-SE AMB ELS REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT.

La JPDNU d´Eivissa i Formentera vol fer palesa la manca de sensibilitat per part del Conseller
Martí March cap als docents d´aquestes illes.

D´ençà de la  creació  d´aquesta  junta,  ja  fa  més de dos anys,  s´ha  sol·licitat  en reiterades
ocasions, amb escrits registrats, una reunió amb el Conseller d´Educació per tal d´exposar-li els
problemes  que  més  afecten  a  l´educació  i   al  professorat  de  les  Pitiüses  .  En  aquestes
sol·licituds, s´adjuntaven una sèrie de resolucions i escrits que la Junta considera que s´han de
tractar de manera diferenciada per a cada territori de la nostra comunitat.

Com  a  exemples  la  Junta  exposa   el  fet  d´haver-se  de  desplaçar  a  Mallorca  per  anar  a
oposicions,  la  dificultat  per  cobrir  certes  places  i  especialitats,  l´oferta  educativa  per  als
estudiants d´Eivissa i Formentera, els problemes d´habitatge per al professorat (que dificulta
encara més la cobertura de certes places), les elevades ràtios, la gestió que s´ha portat a terme
amb  la  pandèmia  i  que  ha  suposat  pèrdua  de  qualitat  educativa  (especialistes  que
desapareixen,  semi-  presencialitat,  mancances  en  l´atenció  a  la  diversitat,  etc.),  i  altres
qüestions, que afecten a totes les Direccions Generals, i que mai han obtingut resposta per
part de Conselleria.

La  JPDNU d´Eivissa  i  Formentera  ha sol·licitat,  al  manco,  una calendarització  per  aquestes
reunions, però veu que el Conseller es desplaça a Eivissa en diverses ocasions, es reuneix amb
famílies i altres col·lectius, però mai amb els representants del professorat, que són al cap i a la
fi  qui  porta a la  pràctica les directrius que la  pròpia Conselleria  estableix  ,  de vegades en
condicions tan excepcionals com ha estat la tercera onada de la pandèmia per la COVID a
Eivissa. 

La  JPDNU  lamenta  veure  en  premsa  al  Sr.  Conseller  visitant  centres,  reunint-se  amb
representants polítics acompanyat de Directors Generals, però que mai hi hagi un forat per
reunir-se amb els seus treballadors i treballadores.
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