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PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER MENORCA AL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
 
D’acord amb l’article 68.6 del Reglament Orgànic Municipal, el grup municipal del PSM Més per  
Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella el següent prec:
 
ASSUMPTE:  Prec  d'informació  sobre  les  respostes  que  ha  donat  la  Conselleria 
d'Educació,  Cultura  i  Universitats  a  l'Ajuntament  de  Ciutadella  respecte  dels  acords  i  
demandes del Consell Escolar Municipal i del Patronat Municipal d'Escoles Infantils
 
Atès que el passat 03/10/13 el Consell Escolar Municipal va acordar, després d'un inici de curs  
anormal, trametre a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats una sèrie de demandes, com  
són,  entre  d'altres:  que  la  llengua  catalana  continui  sent  la  llengua  vehicular  dels  centres  
educatius; que la millora en l'aprenentatge de llengües estrangeres no perjudiqui la necessària  
atenció  i  suport  a  aquells  alumnes amb necessitats  educatives  especials;  que  la  millora  de 
l'aprenentatge  plurilingüe  vagi  acompanyada  d'un  augment  de  recursos  (en  més  atenció  
individualitzada, auxiliars de conversa, grups flexibles...);  que es respectin les decisions dels 
consells  escolars  dels  centres  educatius;  que  es  tengui  en  compte  els  estudis  sobre  
l'aprenentatge de llengües estrangeres de la Universitat de les Illes Balears...
 
Atès que el  passat 21/11/13 el  Consell  del  Patronat  Municipal  d'Escoles Infantils va acordar 
trametre a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, la demanda de que el Govern de les  
Illes Balears tengui en compte l'ensenyament educatiu dels 0 als 3 anys i que vagi incrementant  
l'aportació feta pel sosteniment de les escoletes (que ha baixat dels 4.000 € aula/curs escolar  
dels anys 2009 i  2010 als 604 € de la darrera convocatòria del 2013) fins que s'equipari  al  
finançament  que  realitza  l'ajuntament,  per  tal  que  l'educació  infantil  de  primer  cicle  pugui 
continuar sent un servei educatiu públic i de qualitat, i alhora pugui ser accessible per al major  
nombre de famílies possible, 

Per tot això, el grup municipal de PSM Més per Menorca presenta al ple el següent prec:
 
Pregam a l’equip de govern que informi de les respostes que ha donat la Conselleria d'Educació,  
Cultura i Universitats a l'Ajuntament de Ciutadella respecte dels acords i demandes del Consell  
Escolar Municipal i del Patronat Municipal d'Escoles Infantils.

 
Magí Muñoz Gener
Regidor del grup municipal del PSM Més per Menorca
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