
MEMÒRIA REGIDORIA D'EDUCACIÓ 2018

En l'àmbit general podem destacar que el pressupost de 2018 en matèria
d'Educació presenta un increment en alguna de les seues àrees:

Educació General es produeix un increment de 7.000 €, respecte
al 2017.

Escoles Infantils tenen un increment de 4.300 €, tenint en compte
que portem un augment del 27% en els últims dos anys.

Conservatori  de Música,  es queda com l'any anterior,  tenint  en
compte un increment del 17% en 2016.

Conservatori  de  Dansa  es  queda  com  l'any  anterior,  amb
l'increment del 17% del 2016.

Belles Arts es queda com l'any anterior, amb l'increment del 25%
que es va produir en 2016.

Inversió en Millora de Centres Educatius de 80.000 €.

Se substitueix la partida de subvenció d'ajudes de menjador per
"subvencions Educació".

Se substitueix  la  partida per a  la  Fira  Educativa,  per  una per  a
"Activitats Aula Viatgera".

Se substitueix la partida per a la  Gala d'Educació, per una per a
"Activitats Contra Assetjament Escolar".

Alguns dels aspectes més importants que volem destacar en esta àrea són:

Suport de les Escoles Infantils Municipals, amb un augment de la
despesa  destinada  al  menjador  i  en  les  millores  dels  centres.
També cal tindre en compte que quant a personal, qualsevol baixa
temporal siga substituïda amb la rapidesa més gran, per la qual
cosa no es veja minvat el servei a les famílies.



Augment de les inversions en el manteniment dels centres
educatius d'Infantil  i  Primària a càrrec de la regidoria.  En
2015 i 2016 es van produir moltes inversions i reparacions
amb  unes  partides  de  130.000  €.  Enguany  es  pretén
continuar per la mateixa línia, dotant als centres públics de
la nostra ciutat d'instal·lacions dignes i millorades amb una
partida de manteniment de 50.000 € i una de millores de
80.000 €.

Creació  de programes  educatius  que  faciliten  la  disminució  del
fracàs  escolar.  Com  ara  l'Aula  Pi  i  el  Programa  d'Absentisme
Escolar.

Creació  de  programes  educatius  que  faciliten  la  convivència
escolar  en els  centres  educatius de la  ciutat,  com el  programa
"Contra-assetjament" o "Aula Viatgera".

Creació  d'activitats  per  a  fomentar  i  recolzar  l'educació  en  la
nostra ciutat i tots aquells aspectes relacionats (família, alumnes,
professors, formació, ...). Programes com el Desdejuni saludable,
Escola de Pares, etc.

Aposta pel Conservatori de Música i Dansa "Joan Cantó". Enguany ja són
oficials  les  especialitats  de  música  noves.  Augment  de  jornades
professors  i  augment  del  nombre  d'alumnes  tant  en  Música  com  en
Dansa.

La  nostra  ciutat  forma  part  de  la  xarxa  de  Ciutats  Educadores  amb  la
voluntat de convertir la nostra ciutat en un referent educatiu. Enguany es
vol aprofundir en este vessant, creant activitats en els centres educatius,
per a consolidar Alcoi com a Ciutat Educadora: Pressupostos joves, Plenari
Jove, Plenari Infantil, Pressupostos Participatius, CLIA, Mini Trail, etc.

Més  concretament  i  particularitzant  en  les  diferents  partides  podem
destacar:

6.000 € en la partida de Desdejuni Solidari.
25.000 € en la partida per a Activitats Educatives.



Partides  noves  per  a  l'activitat  d'Aula  Viatgera  i  activitats  Contra
Assetjament Escolar.
Es manté la partida per a la II Mostra de Teatre Escolar que se celebrarà
enguany: 10.000 €.
En  les  partides  dedicades  al  manteniment  i  adequació  dels  centres
educatius de Primària, es manté enguany, per tant es manté l'augment del
130% de 2016. Considerem molt necessària l'adequació dels centres a les
característiques d'espai, qualitat i serveis d'una educació del segle XXI, en
este cas farem diferents projectes de millora d'edificis.

L'educació des de l'òptica local és fonamental per a atendre les necessitats
educatives dels alumnes i  les famílies,  en este sentit hem desenvolupat
diferents  programes  encaminats  a  atendre  estes  necessitats,  com  per
exemple:

Aula  Pi:  Programa  per  a  donar  resposta  als  alumnes  en  risc  d'exclusió
escolar  en l'etapa de Secundària i  tercer  cicle  de Primària,  així  com els
alumnes amb absentisme escolar.

Programa de Desdejuni  Saludable,  encaminat a la  promoció  del  menjar
saludable en l'etapa de Primària i assegurar l'alimentació bàsica en tots els
alumnes de la ciutat.

Programa  d'Aula  Viatgera,  per  a  reforçar  el  treball  de  l'Aula  Pi,  però
adreçada a l'etapa de Primària i amb un clar caràcter preventiu.

Programa  activitats  CONTRACÓS,  que  hem  desenvolupat  en  tots  els
centres de la ciutat i  amb dos vessants, una d'actuació davant de casos
d'assetjament escolar, i una altra encaminada a la formació i la prevenció.

Cal destacar el programa d'ajudes diferents de caràcter educatiu amb una
quantia de 25.000 €.

Ajuda al desenvolupament d'accions educatives d'especial interés per a la
ciutat  (Dia  de  la  Pau,  teatre  en  l'escola,  gal·la  de  l'educació,  promoció
d'innovació, educació viària, entre les més significatives).

Adhesió  al  Programa  Edificant  de  Conselleria,  per  a  realitzar  diferents
millores en els nostres centres educatius.



Jornades i cursos de Formació en col·laboració amb el CEFIRE d'Alacant.

Els conservatoris de música i dansa d'Alcoi
són una prioritat del govern i mantenim la
mateixa estratègia que iniciem fa dos anys,
de tal manera que per al pròxim curs volem
oficialitzar  les  noves  especialitats  de
música.

Suport a l'educació secundària, batxillerat i
FP.

En  esta  etapa  educativa  no  tenim
competències,  però el  pressupost  atendrà
aspectes com l'absentisme escolar,  posant
en  marxa  el  pla  integral  d'èxit  escolar,
xarrades  de  potenciació  de  la  innovació  i
col·laboracions amb la Universitat.

Respecte a la Universitat:

L'Ajuntament  d'Alcoi  té  una  estreta
col·laboració amb el Campus d'Alcoi de la
Universitat  Politècnica  de  València,  i  en
estos  pressupostos  vol  continuar  la  seua
trajectòria  en  les  següents  activitats  i
accions:

Manteniments  de  la  Càtedra  del
Coneixement.  Mantenim les  iniciatives  de
l'any  anterior,  i  enfortint  noves  activitats
relacionades amb la ciència i la tecnologia,
tal com el programa de robòtica a l’escola,
les TIC en l'escola, entre altres.

Augment  de  la  utilització  de  l'Escola
Industrial  a  fi de  crear  un  espai  educatiu
multidisciplinari en la ciutat.



Col·laboració en la Setmana de la Ciència.

Participació i col·laboració en la Universitat
d'Estiu.


