COMUNICAT DE PREMSA 8 de juny 2016

_______________________________________________________________________________

L’ESCOLA MAR NOVA DESEMBARCA AL PARLAMENT
PER EVITAR EL TANCAMENT
Miquel Buch, grups municipals ajuntament de Premià de Mar i representants de
les famílies, interpel·laran a la comissió d’ensenyament.
L’ajuntament vol evitar el trasllat del P3 del 16/17 i el tancament pel 17/18
L’Escola realitzarà davant del parlament un “Obrim Portes”, activitat
emblemàtica del centre.

____________________________________________________________
El proper 14 de juny una delegació de l’Ajuntament de Premià de Mar, encapçalada pel seu alcalde, Miquel Buch,
defensarà la continuïtat de l’Escola Mar Nova davant representants de la comissió d’ensenyament.
Aquell mateix matí l’escola es traslladarà al davant del Parlament per donar suport a la delegació municipal i
realitzaran una activitat molt característica del centre en la que participen setmanalment alumnes i famílies.
L’AMPA ha sol·licitat a la presidenta del parlament que rebi un grup d’alumnes del centre durant aquell matí.
L’AMPA fa arribar als grups parlamentaris una proposta de resolució dirigida a la comissió d’ensenyament.
L’AMPA ha confirmat avui assistència reunió el proper 22 de juny amb la direcció general de centres públics del
Departament d’Ensenyament en la que es demanarà el manteniment del P3 i l’aturada del tancament del centre.
_________________________________________________________________________________________________

DELEGACIÓ AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR I FAMÍLIES AL PARLAMENT
Amb l’objectiu d’evitar el trasllat del P3 pel curs 2016/17 i la fusió amb l’escola Montserrat el curs 2017/18, una delegació
representativa de l’equip de govern i l’oposició de l’Ajuntament de Premià de Mar i representants de les famílies
s’entrevistaran amb parlamentaris membres de la comissió d’ensenyament el dimarts 14 de juny per demanar-los el seu
suport i que aquest faci rectificar la postura del Departament d’Ensenyament.
Aniran acompanyats de les famílies de la Mar Nova que farem, al Parlament de Catalunya, una activitat característica i
emblemàtica de la nostra escola, un Obrim Portes, en la que participen setmanalment alumnes, mestres i famílies.
També s'ha sol·licitat a la presidenta del parlament que rebi un grup d'alumnes del centre durant aquell matí.

INVOLUCRACIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
Tot el consistori sencer, encapçalat pel seu alcalde Miquel Buch (CiU) i de la resta de grups municipals (Crida Premianenca,
C’s, ERC, ICV-EUiA, PSC i PP) manté una actitud ferma i decidida per evitar el tancament de l’escola Pública Mar Nova.
En aquest sentit totes les formacions polítiques estan realitzant gestions a alt nivell per aturar el tancament i trasllat del P3.

QUE ÉS L’OBRIM PORTES?
Diferents espais amb diferents activitats on tots els alumnes de l'escola és barregen essent ells els protagonistes del seu propi
aprenentatge. Els espais estan basats en la teoria de les intel·ligències múltiples on donem importància a les capacitats
individuals, propiciant la creativitat i la col·laboració.
Els mestres ajuden a que els alumnes trobin l'automotivació, evitant posar límits i promovent l'empatia i la comunicació.
*Trobareu més informació sobre què és l’Obrim Portes en la llista d’enllaços del final d’aquest comunicat.

TRASLLAT DE LA LÍNIA DE P3:
SSTT persisteix en traslladar la línia de P3 de la Mar Nova que va ofertar públicament i que en mig del procés de
preinscripció va retirar, vulnerant el marge de maniobra de les famílies a decidir centre segons els seus interessos i
necessitats. En aquest sentit reclamem una prudent rectificació ja que en cap cas s’eliminen línies de P3 del municipi i en
canvi es deixa en inferioritat de drets a les famílies que van escollir en primera opció l’escola Mar Nova.

RAONS ECONÒMIQUES TANCAMENT ESCOLA:
L’Alcalde Miquel Buch va explicar en la passada assemblea de mares i pares de l’escola del dia 28 de maig que el
motiu principal de tancament de la Mar Nova venia provocat per la voluntat de SSTT, de fa temps, de modificar el
mapa escolar de Premià de Mar. Atès el cost d'ampliació de l’Escola Montserrat, que s’apropa als 4 milions d’euros,
SSTT persisteix en la idea d'integrar o fusionar durant el 2017/18 l’Escola Mar Nova i l’Escola Montserrat, centres amb
projectes educatius molt diferenciats i situats en extrems oposats del poble.
Aquesta decisió s’ha pres sense engegar un més que pertinent procés de debat i cohesió de les famílies i els docents
d’ambdós centres i sense comptar amb la opinió de l’Ajuntament. Tanmateix sembla una decisió no suficientment meditada
ni adequadament planificada.
Per tant, es demana al Departament d'Ensenyament, que garanteixi la continuïtat de l'Escola Mar Nova i els seu model
educatiu.

Documents adjunts:

Proposta de resolució comissió ensenyament Parlament de Catalunya:
https://drive.google.com/file/d/0B1RdSweYxmYTc0IzU2czdFkxdW8/view?usp=sharing
Moció aprovada per l’Ajuntament de Premià de Mar:
https://drive.google.com/file/d/0B1RdSweYxmYTMjdCUEhVdkZlZUtjMERfSnMyT0VFTTRJenNV/view?usp=sharing
Manifest contra el tancament de l’escola Mar Nova
https://docs.google.com/forms/d/1yX9GnDEvRGOP6TPsG1dLA1PtL0cvA-JlNTwZyG44RJI/viewform?c=0&w=1
Resposta a l’argumentari del Departament per tancar l’Escola Mar Nova de Premià de Mar

https://docs.google.com/document/d/1k1L-Fxv9V1-Rjik9BrTtmWhhRtr6euit9ilmUeWp0pQ/edit?usp=drive_web

Què és l’Obrim Portes?
https://drive.google.com/file/d/0B1RdSweYxmYTbUVoZ2hNU1JEaEU/view?usp=sharing

Més informació al WEB de l’AMPA:
http://ampamarnova.teclliure.net/category/premsa/
Twiter: AMPA Escola Mar Nova, @AMPAMarNova
#laMarNovaNOesTanca#laPúblicaNOesTanca

