
MOCIÓ DE CRIDA PREMIANENCA-POBLE ACTIU I ICV-EUiA DEMANANT 7 

LÍNIES DE P3 A LES ESCOLES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI. 

A petició de la plataforma Premià per l'escola Pública i la Federació d'Ampes d'Escoles 

Públiques de Premià de Mar els grups municipals sotasognants presentem aquesta moció. 

Atès que la plataforma Premià per l'Escola Pública defensa l'educació pública a Premià de 

Mar i que agrupa docents i AMPES de totes les etapes educatives que s'imparteixen al 

municipi: Bressol, Primària, Secundària Obligatòria, Postobligatòria i Formació d'Adults. 

Atès que amb la davallada de la natalitat dels darrers anys el Departament d'Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya aposta, arreu, pel tancament de línies de P3 d'escoles 

públiques i afavorir el creixement de línies a l'escola concertada, i Premià de Mar no és una 

excepció. 

Atès que creiem fermament que el model d'escola pública és la millor garantia per a una 

educació inclusiva, catalana, fonamentada en els principis de qualitat, gratuïtat, proximitat, 

equitat, laïcitat, coeducació i que el sistema educatiu públic d'un país ha de ser bàsicament 

un instrument d’igualtat d’oportunitats i que els centres concertats no poden garantir.  

Atès que creiem que l'oferta actual de l'escola pública a Premià de Mar gaudeix de projectes 

educatius de gran qualitat malgrat les reiterades retallades pressupostaries en plantilles de 

docents i d'infraestructures. 

Atès que al 2012 l'Escola concertada de Premià de Mar passa de tenir 4 línies de P3 a tenir-

ne 5 i que l'escola pública perd 1 línia, quedant la seva oferta en 6, i que per aquest motiu el 

municipi de Premià de Mar es troba amb la paradoxa que l'escola concertada representa 

pràcticament el 50% de l'educació infantil i primària, la qual cosa no succeeix en cap 

municipi de la comarca. 

Atès que el padró del 2013 indica que continua la davallada de la natalitat a Premià de Mar 

i que aquest fet provocarà la pèrdua d'una darrera línia de P3 al nostre municipi. 

És per tot això que la plataforma Premià per l'Escola Pública  i la Federació d'AMPES 

d'escoles Públiques de Premià de Mar proposen l'adopció dels acords següents: 

Que els grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Premià de Mar 

manifestin públicament el seu suport a oferir les 7 línies de P3 públiques. 

 

Que l'Equip de Govern, dins les seves converses o accions polítiques i tècniques 

amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, defensi 

demanar 7 línies de P3 per a les escoles públiques del municipi pel curs 2015-16. 

 

Comunicar aquets acords a les direccions de les cinc escoles públiques del municipi. 

Adoptar com a compromís a nivell d’ajuntament l’augment de la matriculació als 

centres públics de Premià de Mar. Tot fent conèixer les seves bones actuacions, i 



emprenent, conjuntament amb la Plataforma per l’escola pública i la comunitat 

educativa dels centres públics de Premià de Mar, accions concretes  per a 

aconseguir aquest objectiu. 

 

Crida Premianenca Poble Actiu i ICV-EUiA 

 Premià de Mar, gener 2015. 

 

 

 

 

 


