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EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D’ALGAIDA d'acord
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció,
MOCIÓ ENVERS LA CESSIÓ D’ESPAIS O INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ PER AL CURS ESCOLAR
2020-2021.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del Partit Popular hem apostat des del primer moment per fer un tipus
d’oposició constructiva, ja que entenem que aquesta és la millor forma de servir
als ciutadans.
Aquesta oposició constructiva però, no pot significar deixar de denunciar les
polítiques errònies del govern de les Illes Balears. Es per això que el Partit
Popular és i seguirà sent contundent a l’hora de denunciar el confiscament dels
estalvis dels Ajuntaments per part del Govern de l’Estat, la ineficaç gestió de la
crisi sanitària provocada per la Covid-19 o la falta de planificació de cara l’inici
d’aquest curs escolar 2020-2021, entre d’altres.
Aquesta manca de planificació és resultat de la incapacitat del Govern Balear
per coordinar i presentar una estratègia a la comunitat educativa.
Hem de recordar que el Govern de les Illes Balears, liderat per Francina
Armengol, a pesar de governar amb 1000 milions d’euros més cada any durant
els darrers cinc anys, ha estat incapaç de dotar la nostra Comunitat de les
infraestructures educatives que els nostres joves necessiten per tal de tenir una
educació de qualitat.
Des del tancament dels centres educatius al declarar-se l’estat d’alarma a tot
l’Estat el passat 14 de març, les activitats lectives varen ser adaptades per
mantenir-se a distància, amb l’aplicació d’una metodologia telemàtica i la
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modificació del currículum de tot el tercer trimestre, que va ser substituït, en la
majoria dels casos, per un repàs de les temàtiques treballades durant els dos
primers trimestres de curs. Tot això, dins un marc a on part dels alumnes no
disposaven dels recursos digitals necessaris a la seva llar, per la qual cosa es
van haver d’establir mecanismes de préstec des dels centres escolars que, en
molts de casos, no varen poder ser efectius fins a setmanes més tard d’iniciat
el confinament.
Aquesta situació anormal i sobrevinguda per les circumstàncies hauria de ser
evitada per al curs 2020-21, atès que tots els experts coincideixen en que el
seguiment de les classes de forma presencial és fonamental per al correcte
desenvolupament social i cognitiu de l’alumnat. I principalment en aquells
casos de més vulnerabilitat social i personal, com són els alumnes de famílies
amb manca de recursos o els alumnes amb necessitats educatives especials.
Per això, i davant la situació actual d’expansió i descontrol de la pandèmia i les
noves restriccions pel que fa al nombre de persones que poden reunir-se en
llocs tancats, és primordial que els directius dels centres escolars disposin
d’espais per desdoblar grups i formar els anomenats “grups bombolla”, per tal
d’evitar contagis massius i el tancament de tot el centre en cas de presentar-se
un brot de contagis dins l’entorn escolar.
En aquest sentit, els ajuntaments poden col·laborar de forma activa i principal
amb els centres educatius dels seus municipis, posant-hi a disposició alguns
espais municipals que poden ser utilitzats com a aules, prioritzant el seu ús per
a aquest fi.
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Per tot això, el grup de del Partit Popular a l’Ajuntament d’Algaida, proposa els
següents,
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament d’Algaida insta l’equip de govern a posar-se en
contacte amb els directius de tots els centres educatius del municipi per
tal de conèixer de primera mà les seves principals necessitats per
enfrontar el curs 2020-21 i col·laborar activament per a la consecució
dels seus objectius.
2. El Ple de l’Ajuntament d’Algaida insta l’equip de govern a posar a
disposició dels centres educatius del municipi els espais públics
municipals que puguin ser utilitzats com a aules (biblioteques, casals de
barri, aules-taller, etc.) i el personal que hi treballa, donant prioritat a les
activitats educatives dels nostres infants i joves per al curs 2020-21 i
fent-les compatibles amb les habituals.
3. El Ple de l’Ajuntament d’Algaida insta l’equip de govern a col·laborar
amb els centres escolars per posar a disposició de les famílies sense
recursos el material escolar necessari i adient per a llurs fills, atès que
en les circumstàncies actuals no pot ser compartit ni entre alumnes ni
entre alumnes i docents.

El portaveu del Grup Municipal Popular d’Algaida.
Fdo. RAFEL OLIVER BARROS
Algaida, 28 d’agost de 2020
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