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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EL DIA 18 
DE JULIOL DE 2019 

A les dependències de la Regidoria d'Educació, sent les 18.30 hores del dia 18 de juliol de 2019, 
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 tinent d'alcalde d'Educació, Universitat i Escoles Infantils, la senyora 
M. José Martínez Gutiérrez. 

Assisteixen els senyors i senyores vocals: 

Assisteixen com a convidats:  

Sr. Eduardo G.-Ontiveros del grup municipal Ciutadans, Pablo Ruz del grup Popular i Aurora 
Rodil del grup Vox. 

Actua com a secretari el cap de la Secció Tècnica d'Educació, Sr. Ignacio Llop Pérez. 

Pares/Mares/Alumnes Situació 

Juan Antonio Carretero Ponce Assisteix 

Emilia Cutillas de Frías No  Assisteix 

Nuria López López 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 No  Assisteix 

Professors/PAS Asistència 

Josefa Blasco Blasco Assisteix 

Vicent Estrada i Pérez  Assisteix 

María Lilia Marinez Galvany Assisteix 

Alberto Tortosa Gómez Assisteix 

M. Soledad Bleda Assisteix 

M. Ángeles Torres García Assisteix 

Sergio Carbonell Peral  Assisteix 

Juan Pablo Pérez Pereda Assisteix 

Tomás Mora Antón Assisteix 

Directors/as Asistència 

Elvira Quiles Antón Assisteix 

Isabel Picó Ledesma. La substitueix Antonia García Assisteix 

Jesús Román García Assisteix 

Administració Educativa Asistència 

David Vento Diéguez Se disculpa 

Ester Álvarez Se disculpa 

Organitzacions Sindicals Asistència 

Rosa Candela Canals Assisteix 

Rosa M. Estopiñán Assisteix 

Associacions de Veïns Asistència 

Virgilio López Camarasa Assisteix 

Ajuntament Asistència 
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ORDRE DEL DIA 

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

2n Presentació de la tinent d’alcalde d'Educació, Universitat i Escoles Infantils 

3r Informe campanya escolarització infantil i infantil-primària 2019/20. 

4t Calendari escolar 2019/20: Proposta dies no lectius. 

5é Escrits davant el CEM. 

6é Precs i preguntes. 

2n. Presentació de la tinent d'alcalde d'Educació, Universitat i Escoles Infantils 

La Sra. presidenta procedeix a presentar-se davant aquest Consell: 

Ha sigut treballadora social de l'Ajuntament, amb 21 anys d'experiència en el departament de 
Benestar Social.  

Educació no és un tema desconegut per a ella per la seua trajectòria professional. 

Ha sigut fins a aquest curs presidenta de l'AMPA del CEIP Luis Cernuda, ha treballat en la 
Comissió Municipal d'Absentisme Escolar i ha desenvolupat el seu treball en l'àmbit educatiu. 

Així com l'equip de govern de l'Ajuntament, aquesta regidora es posa a la disposició de la 
comunitat educativa.  

Fa referència a la llarga trajectòria d'aquest Consell, treballant per l'educació, i és coneixedora 
del seu treball i gran compromís amb la comunitat educativa. 

Com a línies bàsiques en aquesta legislatura, vol destacar la continuïtat amb la legislatura 
anterior per a desenvolupar i completar el Programa Edificant. 

Constituir el Consell Municipal de l’FP, amb l'objectiu de donar l'impuls que necessita aquesta 
formació i donar resposta a les necessitats socials, laborals i educatives del nostre municipi. 

Aquest Consell ha de ser la veu de la comunitat educativa del municipi, on totes i tots estem 
convidats a treballar pels i per les nostres joves, xiquets i xiquetes. 

Emplaçar tots i totes les membres al fet que es dialogue, s'innove, es treballe amb ganes de 
millorar la qualitat en l'educació. 

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

No havent-hi objeccions a l'acta de la sessió del 5 de març de 2019, s'aprova per unanimitat. 

3r Informe campanya escolarització infantil i infantil-primària 2019/20. 

El Sr. secretari fa un resum del procés d'escolarització de les actuals campanyes 
d'escolarització. Disculpa l'assistència d'inspecció educativa atés que es troben en els tribunals 
d'oposicions i els resultava impossible la seua assistència a aquest CEM. 

Les butlletes d'estat d'escolarització dels diferents nivells educatius es remetran al llarg del 
present mes. 

En línies generals, l'escolarització en escoles infantils ha sigut similar a cursos anteriors. S'ha 
notat un increment en la demanda d’EI de dos anys per la gratuïtat a les escoles municipals i de 
Conselleria. 

Es dona compte de la posada en funcionament d'una nova unitat de dos anys en el col·legi 
L’Alcúdia. 
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En infantil-primària no han existit problemes d'escolarització en cap districte escolar.  

En ensenyaments secundaris la situació de la formació professional es repeteix com en 
campanyes anteriors. S'han quedat molts escolars sense plaça tant de grau mitjà com de grau superior.  

D'altra banda, es dona compte de la gran demanda de sol·licituds que s'han presentat en 1r de 
BAT artístic. L'any passat quedaven places al setembre i en aquesta campanya, han quedat un gran 
nombre de sol·licitants sense plaça. 

A l’IES Sixto Marco, també s'ha quedat un grup d'alumnes de batxillerat del mateix centre 
sense plaça. S'estan veient les possibles alternatives. 

Totes les necessitats s'estan traslladant a Serveis Territorials perquè en la Comissió 
d'Escolarització del 5 de setembre es puga disposar de solucions. 

La Sra. Quiles intervé per a aclarir diferents aspectes: ofereix dades dels sol·licitants d'FP que, 
igual que el curs passat, apareixen en les llistes sense plaça escolar. (200 de GS i 180 en GM en els 
centres que coneix). Informa sobre la convocatòria per xarxes socials d'una concentració d'estudiants 
que han quedat sense plaça en la formació professional, i demanen que es modifique el criteri 
d'admissió, els percentatges, etc.  

Ampliar l'oferta, no en funció de la demanda, aquesta pot anar per modes o sèries televisives, 
l'oferta ha de ser des de la demanda empresarial, la necessitat del món del treball. 

És urgent acabar l'estudi que s'ha iniciat com a motor del futur Consell Municipal de la FP i 
donar noves opcions i alternatives als i les joves que la sol·liciten. 

La Sra. Estopiñan intervé per a reforçar la idea de la necessitat de més oferta que cobrisca la 
demanda existent. Explica com l’FPB afavoreix la reinserció formativa, per la qual cosa tendeix a 
facilitar l'accés al grau mitjà. Es queixa que en alguns IES no existeix FP ni tan sols del nivell bàsic. Des 
del món del treball i de la Universitat es torna a la FP com a via de formació. No es disposen de les 
dades reals de les persones que es queden sense lloc escolar en l'FP. 

El Sr. secretari comenta que en el procés d'admissió d'FP estan excloses les Comissions 
Municipals d'FP. Entén que des del Consell Municipal de l’FP s'haurà de reivindicar que tornen els 
ajuntaments a tindre participació i coneixement del procés i per tant de les necessitats de places i 
d'ofertes 

La Sra. presidenta comenta que donarà compte a l'administració educativa les situacions  que 
ens estan comentant perquè es posen en marxa les mesures possibles. 

4t Calendari Escolar 2019/20: Proposta dies no lectius 

La Sra. presidenta fa esment a la petició del col·legi de l'Altet perquè un dels tres dies no 
lectius siga el 4 d'octubre per les festes patronals en aquesta partida rural. 

Es presenten diverses propostes per a l'elecció dels dies no lectius: 

• La Sra. Quiles proposa recollint la proposta de directors dels centres públics: 31 octubre, 14 o 
21 de febrer i 20 de març. 

• Els representants del FSIE proposen: 21 febrer, 20 de març i 8 d'abril. 

• L'STEPV, al qual se sumen CCOO i ANPE. plantegen: 4 novembre, 14 de febrer i 20 de març. 

 El resultat de la votació és el següent: 15 vots a favor de la proposta del 4 novembre, 14 febrer 
i 20 de març, 5 vots per a la proposta del 21 de febrer, 20 de març i 8 d'abril i 1 abstenció. 

S'acorda elevar la proposta que ha obtingut més vots, amb l'excepció de l'Altet que canvia la del 14 de 
febrer per la de 4 d'octubre. 
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5é Escrits davant el CEM  

La Sra. presidenta dona compte dels escrits rebuts en aquest consell: 

Un procedent de la Comissió Municipal d'Escolarització d'Infantil-Primària. Les escoles  infantils 
de Conselleria d'Educació van elevar a aquesta comissió una sèrie de propostes de millora (baixada de 
ràtios com a les aules de dos anys dels col·legis, reducció d'alumnes per incorporació de xiquets/es 
amb NEE, atenció pels equips psicopedagògics escolars,…) 

La Sra. Estopiñán, explica les característiques específiques de les escoles infantils, el titular de 
les quals és la Conselleria d'Educació. A les seues aules de dos anys tenen 20 xiquets/es per aula amb 
una educadora o educador. A les aules de dos anys dels col·legis s'han configurat amb una ràtio de 18 
xiquets/es amb una educadora o educador i un mestre o una mestra d'educació infantil. 

En les taules de negociació s'ha discutit però no s'ha modificat res.  

A les escoles infantils municipals, l'increment de ràtio s'ha pal·liat amb personal de suport i 
desdoblegaments de les seues aules. 

S'acorda elevar aquest escrit a Direcció Territorial i, si escau, elaborar un document 
complementari que es repartiria amb temps als membres del Consell per al seu estudi i valoració en 
pròximes reunions. 

La Sra. Candela recorda que l'any passat es va remetre un escrit del qual no s'ha tingut 
resposta. No està d'acord en la incorporació de les aules de dos anys en els col·legis, i que no es tinga 
en compte que la ràtio de 20 xiquets/es per aula en dos anys no és l'adequat per a l'atenció necessària. 

La Sra. presidenta dona compte de l'escrit remés per CCOO referent als problemes de personal 
sanitari de l'aula terapèutica. 

 La Sra. Bleda explica la situació en la qual es troben les quatre unitats terapèutiques existents 
en la Comunitat. 

La incorporació de personal sanitari a aquestes unitats terapèutiques, que no s'ha produït, està 
sent suplit per la bona voluntat del personal (psicòlegs, psiquiatres que treballen en la unitat de salut 
mental) i que els estan donant suport i orientació. 

La Sra. Rodil parla des de la seua experiència com a inspectora de sanitat, de les manques de 
personal que ve patint el seu sector. Es queixa, entre altres aspectes, que el coneixement de la llengua 
valenciana passada d'un mèrit a un requisit.  Això provocarà una dificultat afegida per a cobrir les 
baixes dels metges que es jubilen o completar plantilles. 

S'acorda elevar l'escrit a l'Administració Educativa perquè aquesta faça ús d'aquesta proposta 
davant les administracions sanitàries competents. 

6é Precs i preguntes 

La Sra. presidenta dona la paraula als i les assistents en el torn de paraules: 

El Sr. López s'interessa pel Consell Municipal de la FP, la seua constitució etc. 

El Sr. secretari l'informa que està tota la tramitació realitzada i que a partir del mes de 
setembre, quan el Sr. alcalde estime, es constituirà formalment. 

La Sra. presidenta informa que ja ha mantingut una reunió prèvia amb una de les universitats i 
que serà important per als objectius d'aquest consell. 

La Sra. Candela s'interessa pel format de les escoles d'estiu de les escoles infantils de 
l'Ajuntament. 
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La Sra. presidenta explica que l'any vinent, seran les mateixes educadores i educadors els que 
realitzen l'activitat.  

La Sra. Bleda exposa la queixa dels centres educatius que elaboren informes sol·licitats per 
Benestar Social per a temes de protecció del menor (desemparaments, etc.) i que després no reben 
cap informació de com es desenvolupen els esdeveniments. 

La Sra. presidenta, coneixedora d'aquest tema, té pendent la coordinació amb Benestar Social 
perquè les informacions i comunicacions siguen fluides i es puga compartir la informació necessària. 

El Sr. Virgili s'interessa per l'existència de vacants en els col·legis Clara Campoamor, La Gàl·lia… 
Se l'informa que s'han cobert les places que oferien i a més per primera vegada en molts cursos 
continuen existint vacants de tres anys en col·legis de la zona 3 (Candalix, Luis Cernuda….)  

El Sr. Estrada planteja que des de la Conselleria d'Educació s'ha establit una ràtio de 23 
alumnes per aula, en els municipis en els quals s'ha produït una baixada de l'índex de natalitat. La 
patronal de la concertada ha interposat un recurs a aquesta resolució i ha paralitzat el procés, la qual 
cosa, al seu entendre, suposa una reculada en la qualitat educativa, atés que ha prevalgut el criteri 
econòmic dels centres concertats, per davant de les millores educatives de l'alumnat, del professorat i 
de les seues famílies. 

Anuncia que es proposarà en el següent Consell Escolar una resolució protestant per aquest 
recurs i manifestant el seu suport a l'Ordre de la Conselleria. 

En alguns centres han hagut de tornar a baremar i rematricular a causa de l'augment de ràtio 
imposat pel Tribunal de Justícia. 

La Sra. Rodil defensa la llibertat d'elecció de centre així com la de metge, mentre que altres 
membres del Consell, advoquen perquè aquesta elecció no supose la saturació de les aules i dificulte la 
qualitat de l'ensenyament.  

La Sra. Moya s'interessa pel futur centre de secundària que farà falta a Altabix per a atendre la 
demanda d'aquest districte i de Carrús. 

Al mateix temps es torna a interessar per la instal·lació de l'aire condicionat en els col·legis.   

Se li explica per part de la directora del CEIP Ferrández Cruz el protocol que han de realitzar els 
centres per a la seua instal·lació. 

El Sr. López demana informació sobre els tràmits d'ampliació del centre Sixto Marco com a 
centre de referència del calçat. 

Sense més assumptes que tractar, s'alça la sessió a les 20 hores, en el dia i lloc de 
l'encapçalament. 

 

 

Vist i plau 
M. José Martínez Gutiérrez 

Presidenta del Consell Escolar Municipal 


