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MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSM  MÉS  PER 
MENORCA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

D’acord amb l’article 68.3 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM Més per  
Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent moció.

ASSUMPTE: Donar a conèixer la tasca realitzada pel Patronat Municipal d'Escoles Infantils 
i analitzar els reptes de l'educació infantil a Ciutadella, tot comptant amb la participació  
dels diferents sectors implicats, en el marc de la celebració del 30è aniversari d'aquest  
organisme municipal.

Atès que el 2014 es compliran 30 anys de la creació del Patronat Municipal d'Escoles Infantils,

Atès que el  Patronat  Municipal  d'Escoles Infantils  és l'organisme municipal  que aglutina  els  
esforços en matèria d'educació infantil de primer cicle, dels 0 als 3 anys, en el qual hi participen  
representants  de  diferents  àmbits:  educadores,  pares  i  mares,  serveis  d'atenció  primarenca,  
entitats d'educació, representants polítics... treballant sempre per aconseguir el màxim consens 
per tal de millorar aquesta etapa educativa,

Atès que durant aquests 30 anys el Patronat ha treballat per atendre les necessitats educatives  
dels infants de Ciutadella, tant si estan o no escolaritzats, tot posant en marxa diversos serveis i  
activitats per assolir  els seus objectius, ja sigui amb la creació d'espais adequats o amb els  
diversos programes educatius,

Atès que el Patronat ha treballat per donar resposta a l'atenció educativa dels infants, esdevenint  
un dels pilars més sòlids de Ciutadella com a Ciutat educadora, amb el qual s'ha aconseguit que  
l'aprenentatge i el desenvolupament dels infants de forma integral sigui assumit socialment com 
un procés que comença des dels mateixos inicis de la vida de les persones,  amb totes les 
dificultats i reptes que açò suposa,

Atès que l'educació infantil  al  nostre  municipi  a dia d'avui  significa  molt  més que una xarxa  
d'escoletes, ja que també significa el detectar de forma primarenca les necessitats específiques  
dels infants, l'enfortiment de les capacitats de pares i mares en la criança dels fills, un suport  
educatiu adreçat a famílies amb manca de recursos i habilitats socials...

Atès que a Ciutadella s'ha sabut aconseguir, amb una responsabilitat compartida, assolir l'etapa 
dels 0 als 3 anys com una franja educativa de qualitat i de cabdal importància per la ciutat, per la  
capacitat transformadora que ha suposat envers el coneixement del món de la infància, 

Atès  que  en  una  societat  en  constants  canvis  i  que  ha  de  fer  front  a  noves  situacions  és  
necessari plantejar-se quines han de ser les respostes educatives i de les administracions als  
nous reptes,

GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA – PSM MÉS PER MENORCA

http://www.psm-menorca.org/
mailto:menorca@psm-menorca.cat


PSM MÉS PER MENORCA
Assemblea Municipal de Candidatura

de Ciutadella de Menorca
C/ Captius de Constantinoble, 53 baixos

07760 – Ciutadella de Menorca
Telèfon i Fax: 971.38 19 50

www.psm-menorca.org
menorca@psm-menorca.cat 

Per tot això, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca proposa que el ple de l’ajuntament  
aprovi:

Donar a conèixer la tasca realitzada pel Patronat Municipal d'Escoles Infantils i analitzar 
els  reptes  de  l'educació  infantil  a  Ciutadella,  tot  comptant  amb  la  participació  dels 
diferents  sectors  implicats,  en  el  marc  de  la  celebració  del  30è  aniversari  d'aquest 
organisme municipal.

Al mateix plenari des del PSM Més per Menorca vam esmenar la moció en el sentit d'incloure  
també a l'acord el  Patronat Municipal de l'Hospital,  ja que una volta realitzades les gestions  
pertinents vam saber que la creació dels dos patronats municipals va ser de forma paral·lela. La 
proposta que es va portar finalment a votació va ser la següent:

Donar a conèixer la tasca realitzada pel Patronat Municipal d'Escoles Infantils i el Patronat  
Municipal  de  l'Hospital  i  analitzar  els  reptes  de  l'educació  infantil  i  de  l'atenció  a  les 
persones majors  a  Ciutadella,  tot  comptant  amb la  participació  dels  diferents  sectors 
implicats, en el marc de la celebració del 30è aniversari dels dos organismes municipals.

Magí Muñoz Gener
Regidor del Grup Municipal del PSM Més per Menorca 
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