
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-MES-AS, CE, CUP, ERC-GxE i PSC, 
DONANT SUPORT A LES FAMÍLIES D'ESPLUGUES QUE S'HAN QUEDAT SENSE PODER 
ESCOLLIR ESCOLA PÚBLICA PER ALS SEUS FILLS D'EDUCACIÓ INFANTIL, 3 ANYS. 
 
 
 
 
Atès que un cop finalitzat el període d'inscripció a les escoles públiques, hi ha un gruix 
important de famílies que s'han quedat fora de la 1a i 2a opció triades per escolaritzar el 
proper curs els seus fills d'EI 3. 
 
Atès el malestar i angoixa que suposa  per a aquestes famílies el fet d’estar pendent de 
l'adjudicació de la plaça escolar definit iva. 
 
Atès que les escoles dels barris on viuen no disposen de places escolars pera encabir- hi 
aquests nens i nenes, la qual cosa suposa una manca de previsió del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat i  la seva política de tancament d'aules públiques. 
 
Atès que ens han fet arribar les seves demandes dirigides al Departament d'Ensenyament, 
que adjuntem a la moc ió. 
 
Els Grups Municipals sota signants proposen al Ple que prengui els següents acords: 
 

1- Donar tot el suport del Ple de l'Aj untament d'Esplugues a aquestes famílies i 
recolzar també les propostes que desenvolupen en el text adjunt dirigit al 
Departament d'Ensenyament de l a  Generalitat. 
 
2- Fer les gestions necessàries perquè el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat atengui  i resolgui el més aviat possible les demandes sol·licitades. 
 
3- Fer arribar aquests acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 
 
 

Esplugues 11de maig de 2017 




	18-17 MOCIÓ ICV-MES-AS, CE, CUP, ERC-GxE, PSC, donant suport a les famílies d'Esplugues que s'han quedat sense poder escollir escola pública per als seus fills d'EI 3 anys (R1)
	Atès que un cop finalitzat el període d'inscripció a les escoles públiques, hi ha un gruix important de famílies que s'han quedat fora de la 1a i 2a opció triades per escolaritzar el proper curs els seus fills d'EI 3.

	18-17 MOCIÓ ICV-MES-AS, CE, CUP, ERC-GxE, PSC, donant suport a les famílies d'Esplugues que s'han quedat sense poder escollir escola pública per als seus fills d'EI 3 anys (R0)

