
 
 
 
 
 
PRESIDENT 
Blai Server Server 
VOCALS 
Yolanda Miralles 
(Regidora) 
Roser Cabrera 
(Directora C. Trinquet) 
José Miguel Peretó 
(Director C. Alfàs) 
Cristofol Bisquert 
(Director IES)    
Carmen Puche 
(Repres. Pares IES) 
Andrés Ginestar 
(Repres. Pares Alfàs)             
Teresa Ramis 
(Repres. Pares Trinquet) 
Enrique Lujan 
(Inspector) 
SECRETARIA 
Rosa Mª Pons Costa 

           

ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN SESSIÓ 
EXTRAORDINARIA REALITZADA EL DIA 27 D’ABRIL DE 2016 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el vint-i-set 

d’abril de dos mil setze. 
Prèvia convocatòria a tal efecte, es reuniren el Consell Escolar 

Municipal sota la Presidència del Regidor d’Educació, Sr. Blai Server, amb 
l’assistència dels senyor/es expressats al marge, membres del Consell 
Escolar Municipal, per realitzar sessió extraordinària.  

No assistiren Amparo Marzal, Alicia Gilabert, Josefa Álvarez, i 
Elvira Moncho. 

 A les tretze hores i trenta 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 (23/11/2015). 
Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior distribuïda amb la 

convocatòria i no havent-hi observacions, es considerarà aprovada per 
unanimitat. 

2.- Constitució de la comissió municipal d’escolarització. 
A l’article 21, de l’ordre 7/2016, de 19 d’abril, es regula la 

composició de la Comissió Municipal d’Escolarització, que estarà formada 
per: 

- President: el president del Consell Escolar Municipal, el regidor 
d’educació Blai Server. 

- Un representant de les associacions de pares i mares: Teresa 
Ramis, representant dels pares del col·legi Trinquet. 

- La direcció d’un centre públic: Roser Cabrera, directora del 
col·legi Trinquet. 

- La representació de l’administració educativa: Enrique Lujan, 
Inspector d’Educació. 

- Un representat del professorat: José Miguel Peretó, director del 
col·legi Alfàs. 

- Secretari: el del Consell Escolar Municipal. 
          El director del C. Alfàs llegí el següent apartat de l’ordre: “La 
comissió podrà acordar que es convoque a les reunions a totes les 
persones que estimen que puguen contribuir a la millor consecució dels 
fins que té atribuïts. Aquestes actuaran com a assessores sense que 
tinguen la consideració de membres de la comissió.” 
         El Sr. Peretó proposa que la zona d’influència siga única, tot el 
poble. 
        Per unanimitat, s’accepta. 
        La directora del C. Trinquet digué que es prepararà el dossier de 
matriculació, es consensuarà entre els dos centres i es passarà per 
correu electrònic. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           El director del C. Alfàs proposà que l’Ajuntament envie una carta 
dirigida las pares/mares dels xiquetes/es nascuts a l’any 2013, 
informant-los de tot el procés de matriculació. 
          S’informà que el nombre de xiquets/es empadronats en aquest 
municipi, nascuts a l’any 2013 és de 66. Entre els dos centres tenen 75 
places vacants per a infantil de 3 anys, 50 en la línia de valencià i 25 en 
la de castellà. 
 El període de sol·licitud d’admisió és del 9 al 19 de maig. 
 El director del C. Alfàs digué que el centre habilitarà un ordinador 
per a que els pares/mares pugen fer les matrícules via telemàtica. 
          L’Inspector digué que l’escrit dirigit als pares/mares informant el 
període de matricula, es comunique que la sol·licitud és pot fer per via 
telemàtica. 
        El director del C. Alfàs llegí l’art. 39.4 del Decret 40/16, de 15 
d’abril: “Als qui no obtinguen plaça en cap dels centres sol·licitats se’ls 
indicarà que han de dirigir-se a la comissió d’escolarització perquè se’ls 
oferisca un lloc escolar en els centres on hi haja places vacants.” 
        El Sr. Peretó afegí que es reservarà una plaça per a una xiqueta 
d’infantil de 3 anys amb necessitats educatives especials, i que no 
suposarà reducció de ratio. 
        El Sr. Inspector digué les possibles dates per a reunir-se la comissió 
d’escolarització: el 26 de maig, per si hi ha duplicitats, el 6 de juny, per si 
hi ha alguna reclamació a les llistes provisionals i el 16 de juny, per si hi 
ha reclamacions a les llistes definitives. 
        El regidor d’Educació digué que es tornarà a convocar el Consell 
Escolar Municipal quan es publique el decret de la jornada única.   
            I, no havent més assumptes per tractar, el Sr. President donà 
per finalitzada la sessió a les catorze hores i vint-i-quatre minuts, de la 
qual, jo com a secretaria, estenc aquesta acta. 


