COMUNICAT DE PREMSA:

Tancament Escola Mar Nova
SSTT Ensenyament Maresme Vallès i Ajuntament de Premià de Mar pacten tancar
una escola singular del Maresme sense comptar amb les famílies.

Mares i pares de l'escola Mar Nova, volem expressar la nostra tristor i el nostre desconcert, per la
noticia del tancament de centre.
Des de fa vuit anys, l’escola del qual formem part, a esdevingut part de la corrent d’escoles
innovadores, sent un referent a la comarca i a d’altres territoris de la província de Barcelona.
Ja fa uns anys, forces centres educatius de Catalunya, creuen en la necessitat de superar el model
d’ensenyament transmissor i possibilitar que els infants i joves puguin gaudir a l’escola
d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit, que els permeti esdevenir persones
autònomes amb una vida plena, incloent la part cognitiva, la social, i l’ètica.
Institucions tan reconegudes a nivell nacional i internacional com el Centre UNESCO de Catalunya,
la fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya, han impulsat el programa Escola Nova
21, una aliança entre 26 centres educatius que pretén estendre el seu model d’escoles innovadores
a 200 escoles del país en els propers anys, en alguns casos a través de l’acompanyament i la
col·laboració entre docents.
Les famílies de l’Escola Mar Nova de Premià de Mar que vàrem escollir aquest centre per ser escola
innovadora, creiem que aquest moviment s’entronca directament amb l’esperit i la idea amb que va
ser creada l’escola Mar Nova, un centre innovador que ha vetllat des dels seus inicis per l’educació
intel·lectual, emocional, ètica i social de les nostres filles i fills amb una metodologia singular.
Es per això, que demanem a les institucions pertinents, Departament d’Ensenyament de la
Generalitat i Ajuntament de Premià de Mar que:
1. Vetllin perquè el model d’escola innovadora segueixi vigent a Premià de Mar. Exigim als
responsables polítics d’aquestes administracions, que es facin enrere de la decisió de tancar
l’Escola Mar Nova.
2. No tanquin un centre educatiu públic que dona cobertura territorial al barri de can Pou de
Mar.
3. Mantenir l’opció de tria de model educatiu pel qual han apostat i volen apostar en el futur
moltes famílies del municipi de Premià de Mar.

4. Donar el suport directiu, tècnic i logístic necessari per fer del model educatiu de la nostra
escola una metodologia d’èxit tal i com està succeint a diferents centres de Catalunya i que
aglutina l’aliança d’escoles innovadores NovaEscola21.

Per més informació podeu contactar amb el portaveu de les famílies de l’Escola Mar Nova
Jaume Mora
605904184
jaume.mora@hotmail.com
ampamarnova@gmail.com

