
Estimades companyes i companys, 

 

Des de l'Associació Professional de Docents d'Eivissa volem fer-vos arribar el nostre 

suport emocional i professional per la situació que vàreu viure el passat dimecres dia 

27, i volem fer-ho extensiu a la tasca que dueu a terme, cada dia de l'any, en un 

context complex i difícil. 

 

Soms molt conscients que exerciu la vostra tasca educativa amb professionalitat i 

dedicació. Sabem que treballar en contextos com el vostre no és fàcil, i això fa 

imprescindible que l'Administració educativa estigui al costat dels centres i doti dels 

recursos necessaris, a cadascú d'ells, per poder donar resposta a les necessitats que 

presenten. 

 

Ens congratulem que la Conselleria d'educació i l'Ajuntament de la ciutat hagin ofert el 

seu suport i ajuda en tot allò que necessiteu. Tal com dieu les necessitats són moltes i 

molt dures. Són els professionals que treballen a cada escola els que saben, de 

primera mà, quines són aquestes necessitats i l'Administració té el deure ètic, 

professional i polític de posar els recursos suficients per a què cada centre, tenint en 

compte les seves característiques pròpies, pugui dur a terme la tasca educativa que té 

encomanada en les millors condicions possibles amb l'objectiu de promoure l'equitat, 

la inclusió i el progrés de tot l'alumnat i, per extensió de totes les seves famílies. 

L'Administració no pot esperar que es produeixi una situació com aquesta per posar-se 

al costat dels centres i respondre a les seves demandes. 

 

Sabem també que l'escola no pot fer-ho tota sola. Vosaltres ho heu dit molt clarament, 

el barri necessita una intervenció global que ajudi als seus ciutadans a desenvolupar-

se i créixer en un entorn facilitador, constructiu i segur. És imprescindible una 

intervenció valenta, global i urgent que ajudi a construir aquest barri que voleu i que 

tan bé vàreu expressar en l'acollida dels alumnes i famílies l'endemà dels incidents on, 

acompanyats de les diferents entitats del barri, vàreu donar tot un exemple de com 

convertir un conflicte en una oportunitat per enfortir la vostra Comunitat Educativa i 

Social. 

 

Companys i companyes, sou valents, sou professionals i sou un exemple per a tots 

nosaltres. Gràcies per la vostra feina i per compartir amb tots nosaltres les vostres 

emocions i el vostre saber fer. 

 

Una abraçada ben gran! 

 

Eivissa, 29 d'octubre de 2021 

APDE 

 


