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Aquest  pressupost  de  2019,  podem  dir  que  es  continuista  i  que  es
produeixen ajustos en partides , arreglo a les dades del 2018:   

 Lloguer  aules  Grado  Superior  Educació  Infantil  incremente  de
25.000 a 45.000e per a pagar tot l’any. 

 Edifici el Viaducte incrementa en 30.000 per al lloguer de l’edifici,
en lloc de Conveni. 

 Increment de 10.000€ en activitats d´Ensenyament. 
 Increment  de  5.000€  per  a  la  Mostra  de  teatre  Escolar  per

l’augment d´obres participants. 
 Nova partida de Actividades Ciencia en Acción con 20.000€.  
 Escoles Infantils es queda exactament igual que el 2018, per estat

molt ajustat a la realitat. 
 Conservatori de Música, es queda com l´any anterior. 
 Conservatori de dansa es queda com l´any anterior. 
 Belles Arts es queda com l´any anterior. 
 Inversió en Millora de Centres Educatius passa a 50.000€, perquè

està el Programa Edificant que actuarà en tots els centres. 
 En inversions destaquen els 4.100.874€ que sumen les partides

corresponents al programa Edificant.

Alguns dels aspectes més importants que volem destacar en aquesta àrea
son: 

 Afiançament  de les Escoles Infantils Municipals. Cal tenir en conte
que a nivell de personal, qualsevol baixa temporal es substituïda
en la major rapidesa, de manera que no es vegi minvat el servei a
les famílies. 

 Augment de les inversions en els educatius d’infantil i primària a
través  del  programa  Edificant  actuant  en  tots  els  centres  de



Primària  per  mes  de  4  milions  d’euros.  En  En  el  2018  es  van
produir moltes millores i reparacions en les Escoletes Municipals.
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 50.000€. 

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

 Continuïtat  de programes educatius que faciliten la  convivència
escolar  en els  centres  educatius  de la  ciutat,  com el  programa
“Contra Acoso” o “Aula Viatgera”. 

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

 Nova activitat amb la celebració de la final de Ciencia en Acción
en la nostra ciutat, amb una partida de 20.000€. 

 Aposta  pel  Conservatori  de  Música  i  Dansa  “Joan  Cantó”.
Afiançament de llocs de treball. Augment de jornades a professors
i augment del nombre d’alumnes tant en Música com en Dansa.

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

Més concretament  i particularitzant en les diferents partides  podem
destacar:  

 6.000 €  en la partida de Desdejuni Solidari. 



 35.000 € en la partida per a Activitats Educatives. 
 Partides  per  a  l´activitat  de  Aula  Viatgera  i  activitats  Contra

Assetjament Escolar. 
 Augmenta  la partida per a la III Mostra de Teatre Escolar que es

celebrarà enguany: 15.000€.

L’educació  des  de  l’òptica  local  es  fonamental  per atendre les necessitats
educatives dels alumnes i les famílies, en aquest sentit hem desenvolupat
diferents programes encaminats a atendre aquestes necessitats, com per
exemple: 

 Aula  Pi:  Programa  per  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 de  Aula Viatgera, per a reforçar el treball de l´Aula Pi,
però  dirigida  a  l´etapa  de  Primària  i  amb  un  clar  caràcter
preventiu. 

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

 Programa  SALUDEPORTE,  per  potenciar  les  bones  practiques
educatives i saludables en el nostre esport, amb la vinculació de la
Regidoria d’Esports. 

 Programa CIENCIA EN ACCIÓN, per visibilitzar i potenciar la ciència
en els nostres centres educatius a través de la realització en Alcoi
de la final d’aquest programa de nivell nacional. 

 Es de destacar el programa d’ajudes  diferents  de  caràcter
educatiu amb una quantia de 25.000€. 



 Ajuda al desenvolupament d’accions educatives  d’especial
interès per la  ciutat (Dia de la Pau,  teatre a l’escola, gala de
l’educació, promoció d’innovació, educació vial, entre de 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 son una prioritat del
govern i mantenim la mateixa estratègia que vam encetar fa dos
anys, de tal  manera que per al  curs vinent volem oficialitzar les
noves especialitats de música.

Suport a l’educació secundaria, batxillerat i FP.

En  aquesta  etapa  educativa  no  tenim  competències  però  el  pressupost
atendrà aspectes com el absentisme escolar posant en marxa el pla integral
de èxit escolar,    xerrades    de    potenciació    de    la    innovació    i
col·laboracions amb la Universitat i el funcionament del CONSELL DE FP.

Respecte a la Universitat 

L’Ajuntament  d’Alcoi   te   una   estreta   col·laboració   amb   el  Campus
d’Alcoi de la Politècnica  de València i en aquests  pressupostos  vol
continuar la seva 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 i com el
programa de robòtica al cole, les TIC a la escola, entre altres. 

 Augment de l’ utilització de la Escola Industrial amb la finalitat de
crear un espai educatiu multidisciplinari en la ciutat. 



 Col·laboració en la setmana de ciència. 
 Participació i col·laboració en la Universitat d’Estiu.

L´Ajuntament  d’Alcoi  col·labora  de  manera  estreta  en  la  Universitat
d’Alacant amb el Grau d’Educació Infantil i amb les activitats que aquesta
Universitat desenvolupa en la nostra ciutat. 


