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A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el trenta-
u de març de dos mil quinze. 

Prèvia convocatòria a tal efecte, es reuniren el Consell Escolar 
Municipal sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Salvadora Martí 
Morell, amb l’assistència dels senyor/es expressats al marge, 
membres del Consell Escolar Municipal, per realitzar sessió 
extraordinària.  

No assistiren Amparo Marzal, Elvira Moncho, Josefa Álvarez, 
Teresa Ramis i Andrés Ginestar. 

 A les deu hores i quinze minuts, la Presidència declarà oberta 
la sessió.  

 Tot seguit es passà als punts de l’ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior 

(03/07/2014). 
         Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior distribuïda 
amb la convocatòria. El Sr. Cristofol Bisquert digué que els 
representants del professors dels centres de primària són 
representants sindicals del professorat. També indicà que al punt 5è 
ell informà de la matricula de dos alumnes amb discapacitat, un 
auditiva i l’altre visual.  
         No havent cap altres observacions, es considerà aprovada per 
unanimitat. 
 2.- Constitució de la comissió municipal d’escolarització. 
          Prengué la paraula la Sra. Inspectora per a informar que la  
comissió municipal d’escolarització s’ha de constituir abans del 31 de 
març.  
 A l’art. 17 de l’ordre 14/2013 es regula la composició de la 
Comissió Municipal d’Escolarització, que estarà formada per:  

 1 director del centre d’un centre públic: el director del C.P. 
L’Alfàs.  

 2 representants del pares: com sols ha assistit una 
representant de les AMPES, serà la representant dels pares 
de l’IES. 

 La inspectora. 

 L’Alcaldessa de l’Ajuntament. 
 La Secretaria del Consell Escolar Municipal. 

         La Sra. Inspectora llegí el següent apartat de l’ordre: “Els 
membres de la comissió podran acordar que es convoque a les 
reunions a totes les persones que consideren que puguen contribuir 
a la millor consecució dels fins que esta té atribuïts.” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es convida a assistir a la comissió a la resta de directors i als 
representants de les AMPES de primària, així com a representants 
polítics. 

La Sra. Inspectora informà que a l’art. 18 del Decret 14/2013, 
estan detallades les competències de la Comissió d’Escolarització. 

La Sra. Inspectora llegí les dates del calendari i procediment 
d’admissió dels alumnes per al curs 2015-2016, el qual el passarà per 
correu electrònic als centres.  
 Recordà que fins el 27 de març hi havia de termini per a 

assegurar la plaça a l’ institut dels alumnes de 6è. La publicació de 

les llistes definitives és fins el 14 d’abril. Comunicà el termini per a 

sol·licitar el canvi de modalitat lingüística. 

 S’acordà consensuar entre els dos centres el dossier de 

matriculació i passar-lo a l’inspectora per a que el revise. La 

Inspectora digué que el Consell Escolar del centre ha de triar el punt 

específic de centre. 

 Respecte a la fase d’admissió d’alumnes, la Inspectora recalcà 

els passos que han de fer els centres. Digué que si hi ha algun 

problema, la comissió d’escolarització hauria de reunir-se. 

        El Director de l’IES digué que si hi ha demanda d’alumnes 

d’altres poblacions, està l’obligació d’escolaritzar els alumnes que 

viuen a Pedreguer i cobrir les vacants amb alumnes que venen de 

fora.  

 S’informà que la comissió d’escolarització es tindria que reunir 

el 22 de juny si hi haguera cap reclamació a la publicació de les 

llistes definitives d’ admesos.         

 La Inspectora sol·licitarà als directors dels centres, abans de la 

publicació de vacants, els metres de les aules. Hi ha que reservar 

una plaça, en cada centre i en cada modalitat, per a alumnes amb 

característiques especials. Si no hi ha cap sol·licitud d’aquests 

alumnes, passarà a vacant. 

 A l’hora de formalitzar la matricula, els pares que no conviuen, 

han de signar els dos la sol·licitud. Si no existeix documentació 

justificativa d’algun progenitor que s’opose a la matricula del fill al 

centre, pot anar signada sols per un, el qual informarà a l’altre 

progenitor.  

 S’informà que el nombre de xiquets/es empadronats en 

aquest municipi, nascuts a l’any 2012 és de 81. Els dos centres tenen 

79 places vacants, 53 en la modalitat de valencià i 26 en castellà. Per 

tant, si en el mes de juny faltaren vacants, es demanaria l’habilitació  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’una aula, si es tenen els espais per a realitzar-la.  

         La Directora del C.P. El Trinquet digué que actualment tenen 2 

aules inutilitzades. 

         El Director del C.P. L’Alfàs digué que al centre hi ha una aula 

que es podria habilitar. Tot depèn cap a on se’n va la matricula. 

 La Inspectora informà que per a demanar l’habilitació, han de 

passar de 30 alumnes al dos centres, i hi hauria que revisar els 

metres de les aules i si hi ha xiquets amb dictamen. Així com veure si 

les sol·licituds són en primer lloc valencià i en segons lloc castellà.  

          El Director de l’IES preguntà si per habilitar un aula a l’IES 

passaria el mateix. La Inspectora contestà que és diferent el procés 

en secundaria, ja que és diferent la ratio. Explicà la diferencia entre 

dotació d’una aula, per a la qual cosa a d’haver dotació de professors 

en plaça definitiva i habilitació, que és una dotació temporal.  

 S’acordà que quan es tinguen les sol·licituds d’admissió, que el 

termini finalitza el 14 de maig, ja es parlarà.  

I, no havent més assumptes per tractar, la Sra. Alcaldessa 
donà per finalitzada la sessió a les onze hores i quinze minuts, de la 
que jo com a Secretaria certifique. 
 
 

 


