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Nota de premsa  

La no incorporació del director dóna esperança de diàleg 

a la Mar Nova 

Tot i que els Serveis Territorials d’Ensenyament són coneixedors de la 

proposta de consens que fa l'AMPA sobre el relleu a la direcció del centre 

des del propi claustre prefereix paralitzar els nomenaments d'1 de juliol 

d'equip directiu i claustre de professors. 

Aquest dimecres 1 de juliol el Departament d'Ensenyament ha fet els corresponents 

nomenaments per a les direccions de centres i durant el juliol ho farà per als claustres 

de professors d'educació infantil i primària i educació secundària a accepció, en el cas 

del Maresme Vallès oriental, de l'Escola Mar Nova de Premia de Mar. 

Aquest fet dóna l'esperança a l'AMPA del centre de que els SSTT estiguin considerant 

seriosament la proposta de relleu de consens al capdavant de l'Escola a partir de la 

candidatura sorgida del propi claustre de professors i votada de manera majoritària 

aquest passat mes de juny. Aquest relleu intern compta amb tot el recolzament de 

docents i famílies de l'escola. 

Però tot i aquesta situació anòmala al territori, l'AMPA no ha rebut a dia d'avui cap 

explicació oficial per part dels SSTT, fet que l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes 

consideren una falta molt greu d'atenció a les famílies davant un cas que ja ha 

esdevingut tota una paradoxa en el sector públic d'educació. 

És per aquest motiu que l'AMPA torna a convocar l'assemblea de mares i pares 

d'alumnes del centre el proper dilluns 6 de juny a les 8 del vespre per tal de valorar la 

situació de paràlisi del centre, fet que pot repercutir greument en el bon funcionament 

de l'inici del curs 2015/16 el proper 14 de setembre. 

També, en l'assemblea, es proposaran accions de protesta i rebuig, si s'escau, com la 

reactivació de l'acampada dins l'escola de manera indefinida o la possibilitat 

d'organitzar un espai alternatiu durant la primera setmana de curs 2015/16 si SSTT no 

soluciona l'actual i crítica situació de manera dialogada i consensuada amb docents i 

famílies del centre. 


