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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN SESSIÓ 
EXTRAORDINARIA REALITZADA EL DIA 3 D’ABRIL DE 2019 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el tres d’abril 

de dos mil denou. 
Prèvia convocatòria a tal efecte, es reuniren el Consell Escolar 

Municipal sota la Presidència de la Regidora d’Educació, Sra. Noelia 
Miralles , amb l’assistència dels senyor/es expressats al marge, membres 
del Consell Escolar Municipal, per realitzar sessió extraordinària.  

No assistiren Elvira Moncho, Carmen Carbó, Pepa Alvàrez, Alicia 
Gilabert, Victor Fornés i Roser Ballesters, els quals excusaren la seua 
assistència.  

També assistiren els regidors Juan J. Puigcerver i David Prats 
A les onze hores, 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 (26/06/2018). 
Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior distribuïda amb la 

convocatòria. 
Roser Cabrera digué que en el punt 3 de l’acta, la intervenció del 

director del C. Alfàs no ho entén com està transcrita. Fets els aclariments 
per part de José M. Peretó, queda redactada de la següent manera: “El 
Director del C. Alfàs digué que el projecte de jornada intensiva és per a 3 
anys, a la propera renovació es proposarà el pagament de les activitats 
extraescolars” . 

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

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

- Presidenta: la presidenta del Consell Escolar Municipal, la 
regidora d’educació, Noelia Miralles Gilabert. 

-  Un representant de les associacions de pares i mares: Laura 
Sendra Gilabert, representant dels pares del col·legi Alfàs. 

- La direcció d’un centre públic: José Miguel Peretó, director del 
col·legi Alfàs. 

-  La representació de l’administració educativa: Carme Carbó, 
Inspectora d’Educació. 

- Un representat del professorat: Roser Cabrera, directora del 
col·legi Trinquet. 

- Secretari: la Secretaria del Consell Escolar Municipal, Rosa M. 
Pons Costa. 

Per la Presidenta, s’informà del nombre d’empadronats a 
Pedreguer nascuts a l’any 2016: 82 xiquets/xiquetes.  

S’acordà donar publicitat al calendari d’admissió per al curs 2019-
2020 i enviar carta als pares informant-los. I, per part de l’Ajuntament,  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

portar a l’Escola Infantil còpies del Dossier de matriculació junt amb la 
sol·licitud.  

També s’acordà sol·licitar certificat d’empadronament i, si hi ha 
discrepància, s’aportarà certificat de residencia.  

3.- Precs i preguntes. 
Roser Cabrera digué que els alumnes de l’escola infantil fan tots 

els anys eixides al c. Alfàs però no al c. Trinquet i pregà que, des de la 
comissió d’escolarització s’ha de promoure els dos centres per igual.  

Gema Esplà digué que considera que s’ha d’anar als dos centres.  
José M. Peretó preguntà que, com ara les 3 línees són iguals, si es 

presenta algun alumne fora de termini, com es farà? Es repartirà per a 
que tots els grups estiguen equiparats? 

Roser Cabrera contestà que, segons la normativa, es repartirà 
quan es supere la ratio.  

Cristòfol Bisquert explicà com ho fan a Xàbia, l’Ajuntament és el 
que distribueix segons les places que hi ha a cada grup. 

José M. Peretó digué que quan vinga un nou vingut, hi hauria que 
incloure’l al grup que menys alumnes hi ha. 

Aurijane Ferreira digué que fins al ràtio, que es respecte la decisió 
de la família.  

José M. Peretó afegí que s’assigne al centre que tinga menys 
alumnes i si els pares no esta conformes, que presenten escrit motivat el 
perquè volen que el seu fill/a assistisca a un centre en concret.  

Gema Esplà digué que si a un grup de classe hi ha menys 
alumnes, serà millor l’adaptació al centre.  

Aurijane Ferreira afegí que s’escolte primer a la família.  
José M. Peretó digué que s’ha de fer un estudi de la situació, a 

quina aula és millor per a l’alumne.  
Carmen Puche afegí que, a vegades, els alumnes tenen unes 

necessitats especials, i han d’anar al centre que tinga els recursos per a 
atendre-les. 

Roser Cabrera digué que es consulte a l’ inspecció educativa si la 
voluntat dels pares es la que prevaleix a l’hora de l’assignació de centre.  
          I, no havent més assumptes per tractar, la Sra. Presidenta donà 
per finalitzada la sessió a les dotze hores i cinquanta minuts, de la qual 
cosa, jo com a secretaria, estenc aquesta acta.  

 
  

 
 
 
 


