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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EL DIA 5 
DE MARÇ DE 2019  

En les dependències de la Regidoria d’Educació, a les 18 hores del dia 5 de març de 2019, 
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte, es reuneixen els membres del Consell Escolar Municipal 
(CEM), amb l’objecte de celebrar reunió plenària ordinària. 

Ostenta la Presidència la tinenta d’alcalde de Cultura i Educació, la Sra. Patrícia Macià Mateu. 

Hi assisteixen els senyors i les senyores vocals: 

Assisteixen com a convidats:  
Sr. Juan Antonio Sempere, del Grup Municipal Ciutadans, Justino Delgado del Grup Municipal 

Popular. 
Disculpen la seua assistència: Felip Sànchez i Gamero del Grup Municipal Compromís i M. 

Carmen Guillén del Partit d’Elx.  

Pares/Mares/Alumnes Situació 
Juan Antonio Carretero Ponce Es disculpa 

Emilia Cutillas de Frías No hi assisteix 

Nuria López López (el supleix Daniel Mirón) Hi assisteix 

Encarnación Martínez García Hi assisteix 
Rosa M. Moya Martínez Hi assisteix 
M. Rita Sierra Hidalgo Hi assisteix 
M. Dolores del Valle Vilella No hi assisteix 

Francisco Menargues García Es disculpa 

Raúl Vargas Moreno Hi assisteix 

Professors-es/PAS Assistència 
Josefa Blasco Blasco Hi assisteix 
Vicent Estrada i Pérez  Hi assisteix 
M. Lilia Marinez Galvany Hi assisteix 
Alberto Tortosa Gómez No hi assisteix 
Lluís Sánchez i Pérez No hi assisteix 
M. Ángeles Torres García Es disculpa 

Sergio Carbonell Peral  Hi assisteix 
Juan Pablo Pérez Pereda Hi assisteix 
Tomás Mora Antón Hi assisteix 

Directors/es Assistència 
Elvira Quiles Antón Hi assisteix 
Isabel Picó Ledesma.  Hi assisteix 
Jesús Román García Hi assisteix 

Administració Educativa Assistència 
David Vento Diéguez Hi assisteix 
Esther Álvarez Hi assisteix 

Organitzacions Sindicals Assistència 
Rosa Candela Canals Hi assisteix 
Rosa M. Estopiñán Hi assisteix 

Associacions de Veïns Assistència 
Virgilio López Camarasa No hi assisteix 

Ajuntament Assistència 
Héctor Díez Pérez (el substitueix Ana Arabid) Es disculpa 
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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, així com la de la sessió extraordinària. 

2n Valoració i al·legacions, si és pertinent,  de l’Arreglament Escolar 2019/20. 
3r Campanya Escolarització 2019/20. 
4t Precs i preguntes. 

 
 
 

 

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

No havent-hi objeccions a l’acta de la sessió del  28 de novembre de 2018,  s’aprova per 
unanimitat. 

 

2n Valoració i al·legacions, si escau,  de l’Arreglament Escolar 2019/20 
 

La Sra. Presidenta dona compte de l’escrit rebut de Direcció General en què s’estableixen les 
modificacions per al curs 2019/20 de les unitats escolars d'Educació Infantil/Primària i Educació 
Especial. 

Repassa els centres que apareixen en el document explicant la situació actual i el plantejament 
que realitza DG. 

Així, destaca una unitat en el col·legi L'Alcúdia de dos anys, la creació de les aules d'EE d'Antonio 
Machado i Jaume Balmes que es van habilitar el curs passat… 

La supressió d'unitats en el Mediterrani, Miguel Hernández, Ausiàs March... que s'estan quedant 
en centres d'una línia. 

La Sra. Picó, com a representant dels directors de Primària, explica l'al·legació presentada pel 
col·legi de l'Altet, en la qual sol·licita la creació d'una unitat en Infantil per a atendre l'excés de 
matrícula existent. Sol·liciten una aula prefabricada. 

La Sra. Presidenta s'estranya d'aquesta petició i que en cap moment l'administració educativa haja 
esmentat el tema. 

El Sr. Vento aclareix que és un error d'interpretació. Ni s'ha de situar una prefabricada i la unitat 
d'infantil ja està creada. No s'ha de realitzar res nou. 

En el col·legi núm. 49 de Puçol, l'al·legació que presenta el centre és una altra confusió, atés que 
ja està creada des de l'any passat l'aula que es planteja. 

Davant la petició del col·legi de L'Alcúdia de posar en marxa una aula d'EI de 4 anys en cas d'existir 
matrícula, s'entén per part dels membres del CEM que en aquesta situació no hi hauria inconvenient a 
sol·licitar la seua obertura. 
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La Sra. Álvarez explica que si no hi ha demanda per a escolaritzar en 4 anys, no es pot obrir una 
nova aula. 

El Sr. Estrada anuncia l'arribada d'un escrit del CEE Verge de la Llum en què se sol·licita la creació 
d'una nova aula per escolarització sobrevinguda. 

La Sra. Presidenta comenta aquest escrit i proposa que s'eleve aquest escrit per a la creació 
d'aquesta unitat. 

A pesar que aquest centre no apareix en el document de la DG i que s'entén que, si escau, 
s'habilitarà l'aula que es precise, s'acorda elevar aquest escrit a la Direcció General perquè en prenga 
coneixement i efectes. 

La Sra. Álvarez explica les característiques d'un CEE en què 6 xiquets/es conformen una aula si 
tenen les mateixes característiques. Si tenen diferents característiques tipològiques, no se situen en la 
mateixa aula. L'estudi de necessitat es fa en funció de les característiques dels xiquets/es. 

 

3r Campanya Escolarització 2019/20 

La Sra. Presidenta, pròxima a iniciar-se la campanya d'escolarització, informa dels aspectes més 
significatius dels quals es disposa en la data actual. 

Al llarg del mes de març, es publica la Resolució amb el calendari d'Admissió d'Alumnes i, com en 
anys anteriors, es té prevista la remissió de cartes a les famílies amb xiquets i xiquetes nascuts en 2016 
per a anunciar-los les xarrades informatives i dates inicialment previstes. 

Aprovada la modificació de zones escolars que es va sol·licitar en l'anterior Consell Escolar 
Municipal adscrivint la partida dels Bassars al col·legi de la Vallverda. 

No es preveuen dificultats d'escolarització segons les dades del cens escolar i l'oferta de tres anys 
que s'estableix. 

Es manté alt el número d'escolarització sobrevinguda. 

El Sr. Durá comenta que disposen de les dades del cens i que són més altes que el que s'ha 
explicat. 

El Sr. Secretari informa que han sigut proporcionades pel departament d'Estadística i que són les 
dades que es van enviar a Direcció General amb un certificat del Sr. Secretari de la corporació. Entén 
que no han d'haver patit grans variacions. 

Es tornarà a sol·licitar la informació a Estadística per a comprovar aquesta informació. 

 

4t Precs i Preguntes 

La Sra. Presidenta dona compte d'un escrit presentat pels centres de Secundària en què protesten 
per una enquesta que se'ls ha fet arribar (per segon any consecutiu) des de Benestar Social. 

Els sol·liciten les dades referides als i a les alumnes d'ètnia gitana. Els centres no estan autoritzats 
a donar informació de les dades acadèmiques. 

A més, els centres no sol·liciten la informació de quina raça o ètnia es pertany quan es formalitza 
la matrícula i no els sembla procedent que se'ls requerisca per a aquesta informació. 

Els centres van rebre a principis de curs una petició de la Regidoria de Benestar Social referida a 
dades del tipus de: "Quants/es alumnes de raça gitana té el centre? Quants/es alumnes de raça gitana 
de 1r d'ESO han promocionat de curs? Amb quantes assignatures pendents?… 
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Possiblement, la Conselleria de Benestar Social, amb la finalitat de realitzar algun estudi o treball 
sol·licita unes dades que els centres ni disposen (referides específicament a un sector de població) ni 
entenen que hagen de tindre. 

Els directors dels centres sol·liciten la intervenció del Consell perquè es pronuncie sobre la 
conveniència de recollir i facilitar aquestes dades per part dels centres educatius. 

La Sra. Quiles explica que és el segon any que se'ls sol·licita, als centres, aquestes dades. 

El Sr. Vento informa que una vegada rebut en Inspecció Educativa la sol·licitud de Benestar Social 
perquè els centres facilitaren les dades d'una enquesta, van realitzar el recordatori, ja que no es donen 
dades sensibles personals (cognoms, noms, etc.) 

S'acorda elevar un escrit a Benestar Social en què manifesten el desacord d'aquest CEM amb 
aquest tipus d'enquestes, mostrar el malestar dels centres i sol·licitar que no se'ls requerisca en 
futures ocasions. 

La Sra. Estopiñán planteja el tema de la vaga del 8 de març. Se significa la importància que té per a 
avançar en aquesta reivindicació tan necessària. Es destaca, a més, el gran pes de la dona en 
l'ensenyament i la importància de les aturades i/o vaga d'aquest dia. 

La Sra. Moya s'interessa per la situació de la contracta de neteja dels col·legis. La necessitat de 
realitzar el reforç en els banys perquè els xiquets i les xiquetes no hagen de reprimir les seues 
necessitats amb els perjudicis de salut que això ocasiona. 

Les famílies es queixen d'aquests retards en l'adjudicació i volen veure solucions. 

Se segueix pendent de la resolució dels contenciosos que posen les empreses que no estan 
d'acord amb la resolució de l'adjudicació. 

El Sr. Mora planteja que es recupere la figura de l'inspector de neteja que puga donar resposta a 
molts d'aquests problemes que s'hi plantegen. 

La Sra. Moya sol·licita que s'aclarisca el tema de l'aire condicionat en els col·legis. Els col·legis 
tenen unes instruccions però l'Ajuntament no es pronuncia. 

La Sra. Presidenta aclareix que l'Ajuntament entén que és competència de la Conselleria comprar, 
instal·lar i mantenir els aparells d'A/C dels col·legis. 

L'Ajuntament en Ple es va pronunciar en aquest sentit. 

La Sra. Moya sol·licita que l'Ajuntament concedisca les autoritzacions pertinents perquè els 
centres puguen realitzar les gestions necessàries per a la seua instal·lació. 

La Sra. Candela entén que és una situació de necessitat i que cal veure la solució perquè es resolga 
definitivament. No és qüestió que una escola el pose i una altra no. Ha de ser global per a tots els 
centres. 

El Sr. Estrada entén que és un tema a resoldre entre les administracions i no ha de recaure sobre 
la responsabilitat dels directors i directores dels centres. Tots els centres han de ser tractats 
igualitàriament perquè puguen disposar d'aquest servei. 

És necessari que els centres comproven primer que hi ha potència suficient per a fer la 
instal·lació. 

El Sr. Estrada s'interessa per la situació en la qual es troba l'adequació del col·legi de La Pau. 

La Sra. Presidenta informa de la recent reunió amb el subdirector general d'Infraestructures. S'ha 
retardat la licitació perquè s'ha de realitzar un informe de Patologia de forjat sanitari; això suposa 
altres dos mesos de retard en els terminis previstos. Confessa haver-se sentit enganyada amb tant de 



 

5 

 

 

retard i demora. Està pendent la visita dels tècnics de València per al 7 de març. En cas que no hi 
acudiren, telefonaria al subdirector general. 

Comenta la reunió que mantindrà amb la subdirectora general d'FP per a l'ampliació de l'IES Sixto 
Marco. Se cedirà una parcel·la de més de quatre mil metres annexa a l'IES. Amb això es podran ampliar 
les instal·lacions per a complir adequadament amb la designació de Centre Nacional de Referència del 
Calçat. Falta signar el conveni d'aquest Centre de Referència. Espera que siga un conveni entre 
Conselleria, Ajuntament i Ministeri. 

En un altre ordre de coses, informa de la pròxima constitució del Consell Municipal d'FP aprovat 
pel Ple de forma unànime. Està publicat el seu reglament i en període d'al·legacions. 

Confia que en les pròximes setmanes puga realitzar-se la primera reunió. 

La Sra. Moya s'interessa per la situació en la qual es troba la construcció de l'aulari del CEIP 
Garrofers. 

La Sra. Presidenta li comenta que ja estan en contractació els projectes dels col·legis Els Garrofers 
i La Gàl·lia i el menjador del Jaume Balmes. 

Han de realitzar-ho per mitjà de la Contractació Electrònica, d'obligat compliment. 

Falta només l'informe d'intervenció. Anirà ràpida la licitació. Esperem que al setembre estiga 
conclòs. 

En contractació està la redacció dels projectes de La Baia i el López Orozco (gimnàs). Confia que el 
gimnàs del Blasco Ibáñez puga entrar en Edificant. 

El col·legi número 37 i el Verge de la Llum estan a punt de portar la redacció a Contractació. L'IES 
Montserrat Roig està també pròxim a finalitzar-se per a poder licitar-se. 

El número 11 ens han dit que a mitjan març estarà pròxim a poder publicar-se per a la seua 
licitació. 

El Sr. Vento informa que en El Tirant hi ha un xicotet projecte d'una construcció modular per a 
tallers i aules que permeten fer una adequació per a les necessitats existents tant en els tallers d'FP, 
Tecnologia i aules de 60 metres. És un procés administratiu i constructiu ràpid. 

La Sra. Presidenta comenta que ja ha iniciat la seua activitat l'aula terapèutica del Pere Ibarra. 

La Sra. Presidenta entén que aquest pot ser l'últim Consell d'aquesta legislatura i, comptant amb 
això, es dirigeix als presents demanant disculpes si en algun moment ha estat o s'ha comportat de 
forma no adequada. 

Entén que s'han fet coses des d'aquest CEM. Confessa haver-se sentit impotent a vegades pel mur 
que està enfront... sobretot a València. Hem demanat moltes coses i sembla que les guarden en un 
calaix… Espere que el pròxim regidor o regidora d'Educació tinga més sort i se li faça més cas. 

Agraint a tots la seua col·laboració, 

 

Sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les 19.15 hores, en el dia i lloc de 
l'encapçalament. 

 

Vist i plau 

Patrícia Macià Mateu 

Presidenta del Consell Escolar Municipal 


