
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA PORTAVEU DEL 
GRUP PSM MÉS PER MENORCA A LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA. 

 
 
ASSUMPTE: ACTUACIONS DERIVADES DE L’INFORME D’ACTUALITZACIÓ DEL PLA I MAPA 
ESCOLAR 0-3 ANYS DE MENORCA. 
 

Atès que, durant les darreres dècades, a Menorca s’ha consolidat un model d’educació infantil de 0 
a 3 anys que és una referència més enllà de la nostra illa. Aquest model ha estat possible per la 
implicació de les famílies, les educadores i professionals de l’educació i, posteriorment, per les 
diferents administracions, primer les municipals i després la insular i l’autonòmica; 

Atès que, durant els darrers anys, les educadores i professionals de l’ensenyament infantil han fet 
una aposta ferma per la seva formació, per la qualitat educativa, i per defensar aquesta etapa com 
una més dels distints nivells educatius; 

Atès que les escoletes han treballat per una educació que ha anat més enllà de l’atenció exclusiva 
als infants, creant centres educatius en els quals les famílies poden accedir a informació i 
assessorament sobre la criança dels fills, amb trobades familiars, intercanvis d’experiències i accés 
a la participació cultural i són, per tant, avui, un espai imprescindible per a moltes famílies; 

Atès que en el Ple del CIM de dia 26 de juliol de 2004 es va aprovar, per unanimitat, el “Pla 
d’ordenació de l’educació 0-3 a Menorca”, revisat per l’Observatori de la Infància i Família l’any 
2007, un instrument de planificació i gestió de les polítiques educatives de la primera infància a 
Menorca, que estarem d’acord que ha resultat una eina útil que ha repercutit positivament en la 
qualitat d’aquest ensenyament; 

Atès que en el Ple del CIM del mes de desembre de 2011 es va aprovar una proposta d’acord del 
PSM Més per Menorca en què, literalment, s’instava el Govern de les Illes Balears a actualitzar i 
revisar el mapa escolar de les Illes Balears que es va elaborar durant la legislatura 1999-2003, tot 
incorporant-hi les aportacions que hi facin els sectors que prenen part en la programació general de 
l’ensenyament;  
 
Atès que, el juny del 2012, l’Observatori de la Infància i Família de Menorca va lliurar a la 
Conselleria d’Educació i Cultura l’”Informe d’actualització del Pla i mapa escolar 0-3 de Menorca” en 
el qual s’hi recullen una sèrie de reflexions i de necessitats; 
 
Atès que en el passat Ple del mes de maig vam interpel·lar la Consellera d’Educació perquè ens fes 
una valoració de l’”Informe d’actualització del Pla i mapa escolar 0-3 de Menorca” i ens explicàs les 



 

actuacions que, des del seu departament, s’havien posat en marxa per donar resposta a les 
demandes que s’hi fan; 
 
Atès que consideram que hi ha actuacions que són fonamentals i que s’haurien de dur a terme per 
tal de continuar donant resposta als reptes de l’educació de zero a tres anys; 

 
Per tot això, com a portaveu del PSM Més per Menorca propòs: 
 

1- El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Consellera d’Educació a articular, en el termini 
de tres mesos, un Pla de polítiques socials d’infància que contempli models i recursos 
d’intervenció, compartits pels professionals de l’educació i els del treball socials de tots els 
municipis de l’illa, per comprendre les dificultats i donar suport a l’educació de la primera 
infància en els entorns de famílies en risc d’exclusió social. 
 

2- El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Consellera d’Educació a constituir una mesa 
en què hi participin Govern Balear, Consell Insular de Menorca, escoletes i ajuntaments per 
tal d’analitzar les repercussions de la Llei Montoro en l’educació 0-3 anys i estudiar com es 
poden reconduir els efectes negatius. 

 

3-  El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Consellera d’Educació a recuperar els 
enllaços de les gravacions de les jornades per a educadores i altres recursos pedagògics 
que hi havia a la pàgina web del Consell Insular de Menorca. 

 
 
 
Ciutadella, 2 de juny de 2014 
 
 
La portaveu del PSM Més per Menorca, 
 
 
Maite Salord Ripoll 
 
 

 
 

 
 


