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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EL DIA 23 
D'OCTUBRE DEL 2018 

En les dependències de la Regidoria d'Educació, a les 18 hores del dia 23 d'octubre del 2018, 
prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte, es reuneixen els membres del Consell Escolar Municipal 
(CEM), a fi de celebrar reunió plenària ordinària. 

Ostenta la presidència la tinenta d'alcalde de Cultura i Educació, la Sra. Patrícia  Macià Mateu. 

Assisteixen els senyors i les senyores vocals: 

Assisteixen com a convidats:  
Sr. Juan Antonio Sempere, del Grup Municipal Ciutadans; M. Dolores Serna, del Grup 

Municipal Popular; Felip Sànchez i Gamero, del Grup Municipal Compromís i Fernando Durá Pomares, 
del Grup Municipal Il·licitans per Elx. 

 Es disculpa la Sra. M. Carmen Guillén, del Partit d'Elx.  

Pares/Mares/Alumnes Situació 
Juan Antonio Carretero Ponce Es disculpa 
Emilia Cutillas de Frías No assisteix 
Nuria López López (Supleix Daniel Mirón) Assisteix 
Encarnación Martínez García Assisteix 
Rosa M. Moya Martínez Assisteix 
M. Rita Sierra Hidalgo Assisteix 
M. Dolores del Valle Vilella No assisteix 
Francisco Menargues García No assisteix 
Raúl Vargas Moreno Es disculpa 

Professors/es/PAS Assistència 
Josefa Blasco Blasco Assisteix 
Vicent Estrada i Pérez  Assisteix 
M. Lilia Marinez Galvany Assisteix 
Alberto Tortosa Gómez Es disculpa 
Lluís Sánchez i Pérez Assisteix 
M. Ángeles Torres García Es disculpa 
Sergio Carbonell Peral  No assisteix 
Juan Pablo Pérez Pereda No assisteix 
Tomás Mora Antón Assisteix 

Directors/es Assistència 
Elvira Quiles Antón Assisteix 
Isabel Picó Ledesma Assisteix 
Jesús Román García Assisteix 

Administració Educativa Assistència 
David Vento Diéguez Assisteix 
Esther Álvarez Assisteix 

Organitzacions Sindicals Assistència 
Rosa Candela Canals Assisteix 
Rosa M. Estopiñán Assisteix 

Associacions de Veïns Assistència 
Virgilio López Camarasa No assisteix 

Ajuntament Assistència 
Héctor Díez Pérez. El substitueix Ana Arabid Assisteix 
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Actua com a secretari el cap de la Secció Tècnica d'Educació, el Sr. Ignacio Llop Pérez. 

 

 

ORDRE DEL DIA 

1r Aprovació o modificació, si escau, de l'acta de la sessió anterior remesa amb aquesta 
convocatòria. 
2n Informe Sra. presidenta. 
3r Formació Professional a Elx. 
4t Precs i preguntes 

 
1r Aprovació o modificació, si escau, de l'acta de la sessió anterior 

S'apunta un error de transcripció en el qual s'assenyalava com a intervinent el nom del Sr. 
Meseguer en lloc del Sr. Menargues. S'esmena aquest error. 

Com que no hi ha objeccions a l'acta de la sessió del 18 de juliol de 2018, s'aprova per 
unanimitat. 

 

2n Informe Sra. Presidenta 

 La Sra. Presidenta dona compte de la Campanya d'Escolarització 2018/19:  

- En Educació Infantil-Primària es van repartir les dades en el CEM de juliol. Al setembre 
se’n van escolaritzar 228 en la Comissió de 6 de setembre.  

- Al llarg del mes de setembre, des del dia 6, se’n van escolaritzar 109. 
- Actualment, els centres coordinadors han escolaritzat, en aquesta primera quinzena 

d'octubre, 28 alumnes. 
- En Secundària (remeses les butlletes d'estat de tots els nivells) se n’han escolaritzat, el 

5 de setembre, 185 en ESO, i 59 en BAT. 
- Des d'aquesta data s'han escolaritzat 128 nous alumnes d'ESO i BAT i es continuen 

atenent sol·licituds totes les setmanes. 
 

 Absentisme Escolar 2017/18 
- Remesa memòria del curs 2017/18 a tots els vocals. (S'hi adjunta) 

 Es manté la millora en les diferents zones i nivells. 
 Es torna a insistir en la necessitat de dotar des de l'Administració educativa de 

diferents agents socials (TIS, educadors socials, etc.) en les plantilles dels 
centres. 

La Sra. Quiles comenta que, comptant amb l'experiència d'aquests últims anys, la figura del 
tècnic d'Integració Social s'ha convertit en una ajuda molt significativa per als departaments 
d'orientació dels centres educatius. 

El Sr. Sánchez explica que en altres comunitats autònomes ja existeix aquesta figura. 

El Sr. Durá apunta que caldria incloure també la figura de l'ATS per a atendre les necessitats 
dels centres. 

La Sra. Moya insisteix en aquesta idea pels casos que cada vegada més es donen als col·legis 
necessitats d'atenció sanitària. 
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La Sra. Quiles informa d'una experiència que es va realitzar amb ATS i que va ser molt 
interessant en l'àmbit de la prevenció; comenta que tots els centres tenen un protocol d'assistència 
sanitària. 

 
El Sr. Vento explica com el personal sanitari està present en diferents programes i serveis 

educatius (centres específics d'EE, unitats terapèutiques…) Entén que s'ha d'elevar la proposta a 
Direcció General i que ell, com a membre del Consell Escolar Valencià, donarà suport a aquest tema si 
s'hi planteja. 

La Sra. Álvarez explica que existeixen acords entre les conselleries d'Educació i Sanitat en què 
s'estableixen els protocols d'intervenció en diferents àmbits. 

S'acorda elevar a Direcció General la demanda d'aquests professionals, i s'incideix a més en les 
dades concretes de millora educativa que s'aconsegueix (absentisme, prevenció, etc.)  

 

 Utilització instal·lacions escolars: 

- Es reparteix un resum de les instal·lacions cedides en els col·legis al llarg del 2017/18. 
(S'hi adjunta) 

- És important destacar que no es paga cap taxa per la despesa de llum, aigua… i que 
permet a les AMPA, clubs esportius i diverses associacions utilitzar les instal·lacions 
escolars. 
 

 Manteniment col·legis:  

- La Sra. Presidenta realitza un breu repàs de les demandes que es realitzen cada vegada 
més en els col·legis i que superen el simple “manteniment” (instal·lació de pèrgoles, 
etc.). Explica l'esforç inversor que s'hi fa. 

 

 Edificant:  

- La Sra. Macià explica la moció que es presentarà al Ple de l'Ajuntament. Se sol·licitarà 
que el crèdit concedit per a l'any 2018, per a execució d'obra, es passe al 2019 mentre 
es realitzen els tràmits actuals (redacció de projectes, supervisions, licitacions, etc.) es 
pot mantindre els diners destinats a la construcció per a quan s'inicien les obres l'any 
2019. 

- Els tràmits s'estan realitzant dins del termini i en la forma escaient per part de 
l'Ajuntament. 
 

3r Formació Professional a Elx 

La Sra. presidenta explica les actuacions efectuades des del Consell Municipal de juliol en el 
qual es va plantejar donar un impuls a la Formació Professional en el municipi. 

Totes les accions van encaminades a potenciar d'una forma organitzada la Formació 
Professional, entre les quals s'està considerant la possibilitat de constituir un Consell Municipal de 
Formació Professional com a element dinamitzador. 

La Sra. Quiles realitza un repàs de la intervenció que es va fer en l'anterior Consell Municipal 
sobre l'oferta i cicles en funcionament a Elx. Estableix la necessitat d'adequar el mapa de l'FP així com 
una espècie de Comité Coordinador amb la presència de l'Ajuntament. 

Es fa necessari realitzar un estudi de les eixides i perfils professionals més demandats. 
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Es planteja una Jornada al Parc Industrial amb el sector empresarial i l'educatiu per a, entre 
altres, posar en comú necessitats i projectes. Parlar de l'FP dual, de convenis, de mòduls, etc. 

Es pretén elevar a Conselleria un estudi de les necessitats reals de formació de manera que 
s'implanten les famílies professionals i cicles als centres que l'Administració entenga. 

Es reuniran tots els centres el 13 de novembre per a realitzar el pla de treball. Hi ha poc temps, 
atés que al gener és quan s'eleva a l'Administració les propostes d'oferta del curs següent. 

La Sra. Presidenta posa l'accent en la necessitat de posar totes les dades damunt de la taula i 
realitzar un esforç conjunt. Entén que unes Jornades del tipus de les que es realitzen de Foment per a 
l'Ocupació enfocades a la Formació Professional pot ser el model. 

La Sra. Estopiñan sol·licita que s'incloguen en aquell comité o consell els sindicats.  

El Sr. Sempere explica que és titulat d'FP i que està totalment d'acord a unir la sensibilitat i els 
esforços entre el món empresarial i l'educatiu. Es mostra esperançat que aquesta iniciativa arribe a 
bon port. 

4t Precs i preguntes 

La Sra. Presidenta llig un escrit de la Federació Enric Valor en el qual es fa ressò de la demanda 
de diverses AMPA sobre diferents aspectes. Entén que els temes que es tracten en aquest escrit no 
són de l'àmbit d'aquest consell i que han de ser tractats als departaments corresponents. 

Així, la petició de l'AMPA del Jaume I sobre la instal·lació de desfibril·ladors en els centres 
educatius ha de ser plantejada en Sanitat o en l'administració educativa. 

Els interrogants sobre l'organització de l'Escola d'Estiu han de ser plantejats amb l'empresa 
que va contractar l'AMPA, i amb Benestar Social. 

Les diferències en els criteris d'algunes AMPA amb l'Organització dels Jocs Escolars s'han de 
plantejar en la Regidoria d'Esports. 

Per això, des de la Secretaria d'aquest Consell se li indicarà a la Federació la resposta a donar 
en aquestes qüestions i a aquestes associacions. 

La Sra. presidenta comenta la Resolució del Síndic de Greuges en què dona per tancada la 
queixa de la Federació de Pares Gabriel Miró sobre la forma de designar el sector de pares i mares en 
aquest consell. 

El Sr. secretari explica el procés que hi ha hagut amb les queixes presentades al Síndic tant per 
un alumne de l'EOI com per aquesta federació de pares. 

 La conclusió final és el tancament d'expedient i que en la pròxima constitució del CEM es 
convide també, a més de les AMPA, les Federacions de Pares. 

El Sr. Sempere sol·licita que s'anticipe la renovació d'aquest sector. 

El Sr. Sánchez s'interessa pels criteris de baremació d'admissió d'alumnes. Entén que la 
puntuació de pares treballadors ha d'aplicar-se, com ocorria abans, als pares treballadors en un IES 
adscrit al col·legi on volen escolaritzar el/la fill/a. 

Així mateix, entén que cal unir l'empresarial, l'educatiu i el laboral per a afrontar el tema de 
l'FP. 

Opina que el pla Edificant ha de tindre en compte el nombre de grups de 1r d'ESO que té cada 
IES. No hauria de nàixer l'IES núm. 11 amb una previsió de tants grups de 1r d'ESO.  
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La Sra. Moya manifesta la satisfacció que ha suposat per a moltes AMPA la forma de 
designació que s'ha seguit en el sector pares/mares. Entén que és diferent el paper de les AMPA del de 
les FAPAS. 

En els consells municipals en què el sector pares estava constituït per les Federacions mai 
informaven les AMPA del que esdevenia en les sessions dels consells. Ara té comunicades a un gran 
nombre d'AMPA per a recollir les seues inquietuds i comunicar-los el que es tracta. Està bé la decisió 
del Síndic per a la següent renovació del Consell. 

La Sra. Serna s'interessa per la substitució del personal d'EE. Sembla que al principi de curs va 
haver-hi problemes per a cobrir llocs en centres específics. 

La Sra. Álvarez explica que els docents estan coberts, no porta aquests centres específics i no 
coneix si hi ha personal de funció pública que encara falte per nomenar. Però entén que estan tots en 
els seus llocs. 

El Sr. Estrada mostra la seua preocupació perquè encara no es visibilitzen els resultats del 
Programa Edificant. Sol·licita que s'informe del procés en el qual es troben les diferents edificacions i 
construccions. 

Sol·licita que s'incorpore el terme d'AFA, que és més ampli que el d'AMPA, atesa la diversitat 
de models familiars. 

El Sr. Vento explica que és Hisenda la que realitza el procés d'aprovar  els nous llocs de treball, 
per la qual cosa aquests requereixen més temps que la resta. Això és el que ha pogut passar en l'inici 
de curs amb els nous llocs d'Educació Especial. 

Apunta que els nous assoliments laborals (comissions de servei, bosses, etc.) poden dificultar, 
a vegades, cobrir els llocs vacants. 

La Sra. Moya s'interessa per l'adscripció a secundària del col·legi 37 i per la renovació del servei 
de neteges en els col·legis.  

La Sra. López dóna suport a la idea de necessitat de major neteja en els col·legis. 

El Sr. Díez  l'informa que la nova contracta està a punt d'adjudicar-se i  s'hi han introduït 
millores com la de la neteja dels lavabos després de l'esbarjo. 

El Sr. Vento informa que amb la construcció del núm. 11 es realitzarà una readscripció dels 
centres de primària a secundària i s'ajustarà a la nova realitat educativa. 

La Sra. Picó comenta que els centres de Garrofers i Puçol canviaran la seua adscripció a l'IES La 
Foia en lloc de la Torreta, que és on estan ara. 

Sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les 19.30 hores, en el dia i lloc de 
l'encapçalament. 

 

                         Vist i plau 
              Patrícia Macià Mateu 
Presidenta del Consell Escolar Municipal 


