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Secretària:
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A Gandia, al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Gandia,
quan són les 19,30 h del dia 25 de març 2009, es reuneixen les
persones ressenyades al marge, que composen el Consell Escolar
Municipal, per a tractar els assumptes que conformen l’ ordre del dia :
U

1. Constitució del nou Consell Escolar Municipal de
Gandia, exercici 2009-2012.

* Excusa su ausencia el Sr. Inspector
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1. En aquesta ocasió es troba present i presideix el Consell Escolar Municipal, el Sr.
José Manuel Orengo. Pren la paraula i dóna la benvinguda a tots els membres
presents atès que s'ha procedit a la renovació del Consell Escolar Municipal. Comenta
que ens trobem en una època de recursos públics escassos i no obstant això en una
línia expansiva pel que fa a l'educació infantil en la ciutat de Gandia. S'estan construint
noves escoles infantils en el barri de Corea, en el Raval, en el Grau i als voltants del
nou hospital, partida de Sanxo Llop. A més les escoles infantils de la ciutat es troben
en procés d'homologació per part de la Conselleria d'Educació, així podrem accedir a
subvencions de major quantia. La idea és cobrar un preu públic mínim: que
l'Ajuntament es faça càrrec d'un terç de les despeses, la Conselleria d’Educació
d’altre terç i les famílies dels alumnes de l’últim terç.
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A més s'està estudiant portar a terme un programa de conciliació de la vida laboral
amb la vida familiar i obrir les escoles infantils per exemple a partir de les 7 del matí i
de 17 a 20 per la vesprada, contractant el servei a una empresa privada.
A continuació pren la paraula la Sra. Liduvina Gil Climent la qual agraix la dedicació
dels membres de l'anterior Consell Escolar Municipal al mateix temps que dóna la
benvinguda als nous. Exposa que el nou Consell Escolar, aprovat pel plenari
contempla les associacions que estaran representades en el Consell i no les
persones com a tal. A més, en aquest CEM es porta a terme la proposta que ella va
realitzar en el sentit de que poguera acudir al Consell una representació dels grups
polítics, ara en l'oposició, és a dir BLOC i PP, amb veu però sense vot. Comenta que
l'escola infantil municipal Dos Campanars en Benipeixcar ja està homologada. Les
altres dues, la EI del Grau i la EI Santa Anna també estàn pràcticament homologades
només falta que aparega el conveni publicat en el DOCV. En canvi la EI Wilson de
moment no podrà homologar-se i l'Ajuntament haurà d'assumir els costos. En aquests
moments s’ està redactant també una ordenança municipal reguladora dels preus de
les
escoles.
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D’altra banda, el Sr. Josep Lloret dóna les gràcies per la presència dels nous
Consellers i recorda als anteriors. A continuació explica el funcionament i la dedicació,
quant al temps, que requereix ser membre del Consell Escolar Municipal. Proposa la
constitució de comissions de treball: una d'elles serviria per a la realització d'un estudi
sobre les infraestructures escolars, és a dir, sobre l’estat dels centres comparant-lo
amb el Mapa Escolar

S'ha repartit entre els membres del Consel Escolar l'informe d'escolarització
corresponent al curs 2008-2009. Una còpia d'aquest informe es remetrà també a la
Direcció Territorial i a la Conselleria d'Educació. En aquest sentit, l'Ajuntament està
esperant resposta de la Conselleria pel que fa a si eren suficients els terrenys
destinats a l'institut nº 4 previst en la ciutat. També estem a l'espera que ens informen
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sobre quins cicles formatius es s’imprtiran en l'IES Maria Enríquez i si hi ha alguna
variació en els de l'IES Tirant Lo Blanc, institut que per cert necessita una forta
reforma. Pel que fa a l'IES Veles i e Vents el solar de la rotonda està cedit encara que
hi ha un problema de lindes en la carretera general. Hui en dia és un centre de 8 + 4
(és a dir, 8 aules d’ESO i 4 de batxiller. En un futur, si es possible, serà un centre de
12 + 6.
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Quant al solar adjacent a l'IES Ausiàs March, la Sra. Liduvina Gil comenta que s'està
intentant la seua compra per part de l'Ajuntament perquè encara que no és prou gran
per a la seua ampliació, la Conselleria podria fer una excepció quant als metres
requerits. S'ha sol·licitat una entrevista amb la Direcció territorial per aquest motiu i pel
tema de l'Institut que es construirà al final del Passeig i amb els responsables de la
Formació Professional. En aquest sentit una de les tasques que es requeriran als
membres del Consell Escolar Municipal és proposar a la Conselleria nous estudis de
formació professional; per exemple el llenguatge d'interpretació de signes podria ser
una proposta. Una altra de les tasques que haurà de portar a terme el Consell és fer
un nou estudi per a l'adscripció dels centres de primària als de secundària ja que per
exemple el CEIP Josep Camarena no el podrà assumir l'IES Ausiàs March. Altra tasca
del CEM és donar nom als nous centres educatius o proposar els dies no lectius de la
ciutat.
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Finalment, el Sr. Miquel Vidal proposa que l’estudi de la Formació Professional en la
ciutat ho realitze el Consell de la Formació Professional de la ciutat.

Acaba la sessió a les 21 h aproximadament.
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