
 

 

MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA 

MAR NOVA I PER A LA FINALITZACIÓ DEL MAPA ESCOLAR LOCAL 

 

 

Recentment el Departament d'Educació s'ha mostrat disposat a signar un conveni amb 

l'Ajuntament de Premià de Mar per a la construcció de l'edifici de l'escola Mar Nova, fet que 

suposaria reforçar de manera definitiva un projecte educatiu consolidat. Situació que ja ha 

estat informada a la comunitat educativa d'aquesta escola en el passat Consell Escolar de 

Centre (CEC) del desembre i que tant la direcció educativa, docents i famílies han rebut com 

una notícia molt positiva. 

 

 

Però aquest bona notícia arriba en plena pandèmia i un Consell Escolar municipal (CEM), 

màxim espai de debat i representació del món educatiu local, que no s'ha reunit des del passat 

febrer del 2019. Un CEM que tenia com a encàrrec més rellevant, dissenyar i redactar el Mapa 

Escolar Local. Eina molt important per poder tenir un pronòstic de l'evolució educativa del 

municipi en els propers anys i consensuar amb grups municipals i comunitat educativa 

l'estratègia futura de l'Ajuntament de Premià de Mar davant la taula mixta amb els Serveis 

Territorials del Departament d'Educació. 

 

Qualsevol moviment, en les peces que componguin l'oferta educativa pública i concertada 

local o de Premià de Dalt (municipi amb el que es comparteix zona educativa), pot tenir una 

afectació positiva o negativa en la resta d'elements, si no es disposa d'una planificació general 

previa, consensuada i transparent. 

 

Considerem que és urgent finalitzar els treballs de confecció del mapa escolar per poder 

obtenir una estratègia consensuada i pública amb la que negociar amb el Departament 

d'Educació l'evolució del mapa escolar en els propers anys. Una eina, que ha de deixar clares 

les línies vermelles per a qualsevol govern local, que no ha de poder traspassar, sense 

consens polític i social previ. Una eina que ha de bloquejar qualsevol possibilitat de 

tancament, fusió o integració de cap projecte educatiu públic, sense consens dels centres 

involucrats, si es donés el cas. Un mapa escolar que ha de defensar el manteniment de l'oferta 

pública com a garant d'equitat, igualtat i diversitat social. 

 



El mapa escolar ha de poder detallar si volem com a municipi explotar al màxim la possibilitat 

de crear un o més d'un institut escola, si aquest fet comportarà la necessitat de consensuar 

la pèrdua d'alguna línia d'educació infantil i primària concertada o pública. Cal detallar on 

situem i en quin termini podrem crear una segona escola bressol pública. Cal detallar de quina 

manera volem tenir major control en la gestió de la preinscripció i la matrícula viva, a través 

d'una oficina municipal d'escolarització (OME) compartida entre Ajuntament i Departament 

per lluitar de manera més eficaç contra la segregació escolar i els nivells de complexitat 

educativa. I cal detallar, també, la necessitat de disposar d'una estructura psicopedagògica 

local per donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials en centres públics i 

concertats. 

 

Per tot això, portem a votació d'aquest plenari, els següents acords: 

 

1. Donar suport a un conveni de construcció de l'edifici de l'escola Mar Nova amb les 

millors condicions econòmiques possibles per al municipi. 

2. Que l'equip de govern reactivi i finalitzi, el més aviat possible, els treballs del mapa 

escolar i convoqui a tots els grups municipals i al Consell Escolar Municipal, en l'ordre 

que consideri, per fer d'aquest procés final  el més participatiu i transparent possible. 

3. Que el mapa escolar sigui un document públic a l'abast de la comunitat educativa i 

grups municipals. 

4. Que el mapa escolar reculli l'essència de la part propositiva d'aquesta moció. 

5. Generar de manera compartida la creació, l’estructura i les funcions prioritàries de la 

OME i l’equip municipal psicopedagògic. 

6. Que el mapa escolar s'oposi a qualsevol possibilitat de tancament, fusió o integració 

de cap projecte educatiu públic del municipi, sense consens previ dels centres 

involucrats, si es donés el cas. 

 

A Premià de Mar, 30 de desembre del 2020. 

 

Elena Martín. Regidora de Premià en Comú Podem 

Andreu Mumbrú. Regidor de Crida Premianenca-AMUN                            


