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Premià de Mar, 14 de juliol del 2015. 

Nota de premsa  

El Departament no acompleix la seva promesa i nomena 

un equip directiu sense experiència 

Malgrat el compromís manifestat per la inspecció i per la mateixa Irene 

Rigau, el nou equip directiu de la Mar Nova no té experiència ni formació 

en direcció i no coneix la metodologia en que es basa el Projecte educatiu. 

Tot apunta a que el Departament d’Ensenyament ha nomenat un equip directiu per a 

l’Escola Mar Nova sense experiència ni formació en direcció. Tot el contrari de la 

promesa feta des d’inspecció, i des de la mateixa consellera d’ensenyament, Irene 

Rigau, que van assegurar que col·locarien un professional amb experiència, amb 

capacitat de lideratge i coneixedor de la metodologia en que es basa el projecte 

educatiu de la Mar Nova com a garantia de continuïtat. 

Tot i les nombroses demandes d’informació realitzades per les mares i pares de 

l’escola, el Departament encara no ha comunicat de manera oficial en quin punt està el 

procés de substitució de l’antic equip directiu. És vox populi, però, que el nou director 

és un mestre de l’Escola Sant Cristòfol de Premià i que ve acompanyat de dues mestres 

més que ocuparan els altres dos càrrecs de l’equip directiu: cap d’estudis i secretària. 

Amb aquesta decisió, tampoc es respecta la promesa del Departament de que la cap 

d’estudis seria una persona de dins el claustre per tal de mantenir la línia pedagògica 

del centre. 

El panorama per setembre és, aproximadament, el següent: un claustre de quinze 

mestres del quals sis coneixen la metodologia i nou, no. D’aquests nou, tres formen 

l’equip directiu i, per tant, lideren pedagògicament i administrativament l’escola. La 

pregunta és evident: on està el garant del projecte educatiu? 

L’assemblea de mares i pares de la Mar Nova continua treballant per emprendre totes 

les accions que siguin necessàries a partir de l’1 de setembre per tal de garantir la 

continuïtat del projecte educatiu, denunciar l’absència de diàleg i el menyspreu dels 

Servies Territorials cap a la comunitat educativa de l’escola Mar Nova.  

 


