
L’ASSEMBLEA DE DOCENTS LLANÇA UNA CAMPANYA DE
PREGUNTES DIRIGIDES A LA CONSELLERA CAMPS

“ALÓ SENYORA CAMPS”, un intent dels docents per resoldre els enigmes que
plantegen les actuacions dels actuals responsables de la Conselleria 

Mallorca, 28 de novembre 2013

Dos mesos després de l’inici del curs escolar, els centres educatius de les Illes
Balears  viuen  una  situació  de  confusió  sense  precedents,  que  ha  estat
denunciada contínuament pels docents.

La  resposta  per  part  de  la  Conselleria  ha  estat  titllar  reiteradament  els
docents de “desinformats”, fins al punt que la retòrica crida de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria Camps, perquè els docents es
mantinguin ben informats, ha inspirat l’Assemblea de Docents a llançar una
campanya comunicativa anomenada: “Aló Senyora Camps“.

La campanya es presenta dins del  bloc de l’Assemblea de Docents i també
s’hi pot accedir directament a través del bloc aloconsellera2.worpress.com. 

“ALÓ SENYORA CAMPS”  s’adreça  directament  a  la  representant  d’Educació
amb expressions i seccions de l’estil de: “Té un minut senyora consellera?” o
“Pot contestar-nos algunes preguntes?”

L’objectiu  és  formular  una  bateria  de  preguntes  –una  cada  dia–   sobre
aspectes educatius concrets que són d’actualitat i que centren l’atenció i la
preocupació  de  la  comunitat  educativa.  Els  diferents  blocs  de  preguntes
(mesures  antipedagògiques,  retallades,  imposicions,  improvisacions,
incidències...) aniran variant amb una periodicitat aproximada de deu dies. En
tots els casos, les preguntes dels docents van acompanyades d’un text on es
contextualitza i explica el tema tractat.

A més de les preguntes, cada campanya inclou altres seccions com “Digues la
teva” –un espai obert,  on tothom pot fer les seves preguntes–; o “En glosa
s’entén millor” –on Maribel Servera, Jordi Artiller i Mateu Xurí ens regalen la
versió glosada dels fets–.

També  inclou  un  espai  on,  a  través  d’enregistraments  en  vídeo,  diferents
personatges del món de la cultura i de l’art adrecen també les seves preguntes
a la  consellera.  Pau Debon,  cantant  del  grup Antònia  Font,  enceta  aquesta
secció.

La campanya també té ressò a les xarxes socials a través de twitter i Facebook.
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El primer bloc de preguntes versa sobre les qüestionades proves de valoració
de la competència lingüística en català, castellà i  anglès, que s’han duit a
terme des de l’IAQSE. 

Cada bloc  temàtic  proposat  en la  pàgina “ALÓ SENYORA CAMPS” finalitzarà
amb unes conclusions que deixaran un espai de temps de tres dies per a la
reflexió i que obren una porta a l’esperança de tenir una resposta per part de la
responsable d’Educació de les nostres Illes, la Senyora Camps.

Aquesta campanya és una nova mostra de la voluntat ferma dels docents de
complir amb l’obligació i el dret de saber i, per descomptat, de tenir en compte
aquelles respostes que aclaresquin el panorama educatiu.
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