Jo, [N
om, llinat
g
es] amb DNI [ Num DNI] ,
mare/pare de l'escola ..............................................................................................
Em dirigeixo a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes
Balears per mostrar el meu descontent i preocupació davant la situació
desorganitzada amb la que començarà el curs escolar d'enguany i davant
l’inexistent voluntat de diàleg per part de la Conselleria per intentar resoldre la
situació.
Deman a la Consellera, Joana Maria Camps Bosch, un respecte cap a les
famílies, que no sabem quin dia ni en quines condicions començarà el curs.
Deman que aquesta Conselleria dediqui els esforços necessaris per a assolir un
consens amb els docents i es deixi de banda la ideologia política que, pretengui
el que pretengui, està provocant una situació que posa en risc que el curs escolar
es dugui a terme garantint-ne la qualitat.
Deman a la Consellera que escolti les demandes del professorat, que posen els
seus diners, els seu temps i fins i tot els seus llocs de feina damunt la taula en
favor del que creuen convenient per una educació de qualitat pels nostres
infants.
Exigeixo que la Conselleria garanteixi que els nostres infants són l'eix que
regeix les decisions que es prenen.
Deman que la Conselleria assumeixi que els protagonistes del món educatiu són
els i les docents, els alumnes i les famílies, i que no reguli d’esquenes a ells.
Deman celeritat a l'hora de retirar tota aquesta reforma educativa i que
s'implanti, si cal, de manera harmònica i paulatina amb terminis consensuats,
realistes i que no posin en risc l’educació dels nostres infants.
En definitiva deman que la Consellera faci tot el possible per aturar la vaga i
garantir una educació de qualitat que compti amb el consens de tota la comunitat
educativa.
A l'espera d’una solució eficaç i consensuada,
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