
Llinars del Vallès. Abril de 2015 

 

Benvolgut/da, 

 

Des de les Ampes de les escoles públiques de Llinars ens adrecem públicament a tots els grups 

que tenen representació a l’Ajuntament, o que volen presentar-se a les properes eleccions 

municipals del mes de maig. 

 

Com a mares i pares amb fills en edat escolar volem fer-vos arribar els nostres neguits 

referents a la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i fer-vos una sèrie de propostes que us 

demanem tingueu en compte per a afegir al vostre programa electoral. 

 

Les nostres propostes es vertebren en 3 eixos: 

 

1. L’elaboració d’un Pla Educatiu Municipal. Seria una nova eina per a millorar 

l’educació dels nostres nens i nenes escolaritzats a Llinars. L’objectiu d’aquest pla no només 

seria col·laborar amb les escoles per millorar el rendiment acadèmic o reduir el fracàs escolar, 

sinó també impulsar noves accions culturals, esportives o tecnològiques que complementin el 

programa lectiu. 

 

Exemple d’això seria la creació de competicions i/o activitats lúdic-esportives a nivell escolar-

municipal amb la col·laboració de les entitats del poble, la creació d’una setmana cultural i/o de 

la ciència, concursos literaris, de caràcter tècnic, etc.  

 

2. Foment de la participació familiar en l’àmbit educatiu. 

Impulsar xerrades, reunions, tallers o trobades per a les famílies amb la intenció d’ajudar en els 

problemes que ens trobem els pares en el dia a dia amb els nostres fills. 

 

3. Millora de les instal·lacions, materials educatius i suport professional.  

La despesa pública s’ha reduït considerablement en els darrers anys, posant en perill el 

manteniment de la qualitat de l’ensenyament. A causa del desgast i deteriorament de materials 

i instal·lacions adequades per fer front als requisits de l’ensenyament actual, caldria una major 

inversió pública per a fer front als actual reptes educatius. 

 

Augment del suport professional complementari al professorat per a alumnes amb necessitats 

especials, i a les famílies amb infants en risc d’exclusió social, desestructurades o amb pocs 

recursos econòmics. 

 

Alhora, proposem fer participar als alumnes en el manteniment de l’espai escolar amb el doble 

objectiu de fer-se’l més seu i al mateix temps aprendre tècniques de gestió. Un exemple d’això 

seria participar en el programa Euronet 50-50 de la Unió Europea. 

 

Creiem que fora bo es crees una comissió integrada per representants de les famílies, 

professorat i l’ajuntament per consensuar la millor manera de materialitzar les diferents 

propostes, així com per fer seguiment de l’efectivitat de les mateixes i dels objectius del Pla 

Educatiu Municipal. 

 

El sistema educatiu és el pilar de la nostra societat i és només a través de l’ensenyament on es 

pot treballar per construir un futur més pròsper i just pels nostres fills. 

 

Cordialment, 

 

Ampa CEIP Salvador Sanromà 

Ampa CEIP Damià Mateu 

 


