
MEMÒRIES PRESSUPOST 2021

EDUCACIÓ 

El pressupost de 2021, és un pressupost que vindrà marcat per la incidència de la COVID-19 en
l'àmbit educatiu. Encara que sabem que en EDUCACIÓ les competències dels Ajuntaments estan
molt limitades.

Aquest pressupost s'estructura en 3 grans blocs d'actuació, que fan referència als 3 grans pilars de
l'educació a la nostra ciutat,  que són competència de l'Ajuntament: escoles infantils municipals,
conservatori de música i dansa i bloc general.

Quant a partides que pateixen alguna variació respecte de 2020, o són noves d'enguany, podem
destacar les següents:

 “Lloguer aules Grau Superior Educació Infantil” 66.000 € per a pagar el lloguer de tot l'any,
de les dues seus actuals en Cambra de Comerç i en el CEEI.

 Edifici el Viaducte una sola partida “Lloguer Edifici Viaducte”, per al lloguer de l'Edifici
que  alberga  l'Escola  Permanent  d'Adults  i  Belles  Arts,  de  190.000 €.  Això  permet  la
realització per part de l'EPSA de les obres de millora i accessibilitat de l'edifici que estan en
marxa  ja  i  que  permetrà  en  el  curs  2021-2022  comptar  amb  la  plena  accessibilitat  de
l'edifici.

 Partida Nova “Adequació aules CEFIRE Alcoi” 50.000 € per a l'adequació final de l'espai en
l'antic edifici de Miguel Hernández, on ara està situada l'Escola Oficial d'Idiomes i que es
complementarà amb els espais necessaris per al CEFIRE ALCOI. Aquesta partida s'utilitzarà
per a complementar les obres realitzades en el programa Edificant de Conselleria (lavabos i
ascensor), obres de la Territorial d'Educació (part de despatxos i aules).

 Partida de 15.000 € “Activitats CEFIRE Alcoi”, per a programar activitats de formació en
els centres escolars, en col·laboració amb el CEFIRE.

 Programa AULA PI, juntament amb Aules Viatgeres de 50.000 €, que correspon a la licitació
d'aquests  dos serveis de suport  per als  Centres Educatius de la ciutat  i  donar resposta a
alumnes/as amb dificultats d'adaptació.

 “Subvenció  AMPA Tomás  Llácer”  2.000 €,  per  a  fer  costat  a  les  famílies  del  Centre
d'Educació Especial en activitats complementàries, tan necessàries per a aquests alumnes/as.

 Nova partida “ACTIVITATS SUPORT EDUCATIU I EXTRAESCOLARS”, creada per a
poder albergar la subvenció de Conselleria i complementar-la amb pressupost municipal en
20.000 €. Per a poder dur a terme les activitats de reforç educatiu i extraescolars en el curs
2020-2021 per a pal·liar les conseqüències de la COVID-19.



 Partida  de  “Subvencions  Educació”  25.000 €,  per  a  implementar  ajudes  i  subvencions
relacionades amb l'àmbit educatiu i que es consensuaran en el Consell Escolar Municipal.

 Les partides relacionades  amb les  Escoles Infantils  no pateixen cap variació respecte  al
2020, per estar ajustades a la realitat i a les necessitats dels centres.

 Les partides del Conservatori de Música i del Conservatori de Dansa, es queden com l'any
anterior.

 Les partides de Belles Arts es queden com l'any anterior.

 Nova partida que ve dels Pressupostos Participatius “PATIS ACTIUS” de 80.000 €, per a dur
a  terme  una  part  dels  projectes  de  Patis  actius  dels  diferents  centres  educatius  amb
competències municipals: Escoletes Municipals (Jesuset, Zona Nord, Batoi), CEIP Romeral,
CEIP Miguel Hernández, CEIP Sant Vicent, CEIP Horta Major i CEE Tomás Llácer.

 Augment  en  un 43% de la  partida  de  “Manteniment  ordinari  d'edificis  d'ensenyament”,
passant de 35.000 € a 50.000 €. Per a poder atendre necessitats vàries de manteniment de
l'àmplia xarxa d'edificis dedicats a l'ensenyament.

 Augment  en  un  67% de  la  partida  d'inversió  de  “Millora  de  centres  educatius”,  per  a
aquelles actuacions en centres d'ensenyament que pertanyen al capítol d'inversió. Passa de
30.000 € a 50.000 €.

 Aquestes partides vénen a donar cobertura a l'ampli projecte educatiu de la ciutat d'Alcoi,
amb uns objectius marcats:

 Consolidació i millora de l'oferta educativa municipal en el tram d'edat 0 – 3 anys, amb les
Escoles Infantils  Municipals.  Sent de les ciutats  de la  Comunitat  Valenciana amb major
oferta per habitant.

 Manteniment i millora de tots els edificis que alberguen activitat educativa a la ciutat. Amb
un augment de les partides relacionades amb el manteniment i  inversions en els  edificis
educatius,

 Millora dels edificis d'infantil i primària a través del programa Edificant. Amb les actuacions
que falten per executar dins d'aquest programa.

 Continuïtat de programes educatius referents, que faciliten la disminució del fracàs escolar i
ofereixen als centres educatius de la ciutat, recursos humans i materials per a poder abordar
situacions complexes i donar a alumnes/as amb necessitats educatives i socials oportunitats
de connexió amb el  sistema educatiu.  Com per  exemple l'Aula PI,  Aules  Viatgeres 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 Assetjament”.

 Continuïtat  i  reforç  de  la  secció  de  BELLES  ARTS,  mitjançant  la  consolidació  del
professorat  i  la  cerca  de  millorar  la  qualitat  i  la  quantitat  d'aquest  servei  amb  tant
d'arrelament a la ciutat i que és la “pedrera” artística alcoiana.



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

 Aposta pel Conservatori de Música i Dansa “Joan Cantó”. Continuant amb el creixement
d'alumnes/as en el centre. Treballant en la futura consolidació del Conservatori a la nostra
ciutat i amb la cerca de finançament en l'organisme competent, secundant i acompanyant al
professorat.

 Fomentar  l'organització  i  difusió  d'activitats  extraescolars  i  de  reforç  educatiu  per  als
alumnes/as  de  la  ciutat.  Concretament,  es  comptarà  amb la  subvenció  de la  Conselleria
d'Educació  i  es  complementarà  amb pressupost  municipal,  per  a  treballar  en  tres  línies
d'actuació:

 Activitats d'oci i esport als patis dels centres educatius públics de la ciutat, els
caps  de  setmana,  mitjançant  el  programa  “Col·legis  oberts  a  la  diversió”.
Dirigida a tots els xiquets/as de la ciutat i amb caràcter gratuït.

 Activitats  de  reforç  educatiu  gratuït  en  centres  de  reforç  privat,  per  als
alumnes/as de famílies o necessitats socials i/o econòmiques que no poden tindre
accés a reforços d'aquest tipus i el necessiten.

 Activitats culturals, enfocades a tots els alumnes i a tots els centres de la ciutat.

 Continuïtat en la Xarxa de Ciutats Educadores: La nostra ciutat forma part de la xarxa de
Ciutat  Educadores amb la voluntat  de convertir  la  nostra ciutat  en un referent educatiu.
Formem part activa de la Comissió de Seguiment de la xarxa en l'àmbit nacional, treballant
volem continuar aprofundint en aquest vessant, creant activitats en els centres educatius, per
consolidar Alcoi com a Ciutat Educadora: Pressupostos joves, Plenari Infantil, Pressupostos
Participatius, CLIA, EPI, Jocs Escolars, etc.
Més concretament i particularitzant en les diferents partides podem destacar:

 2.000 € en la partida de Desdejuni Solidari.

 35.000 € en la partida per a Activitats Educatives.

L'educació  des  de  l'òptica  local  és  fonamental  per  a  atendre  les  necessitats  educatives  dels
alumnes/as  i  les  famílies,  en  aquest  sentit  hem desenvolupat  diferents  programes  encaminats  a
atendre aquestes 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 activitats CONTRACOSO, que hem desenvolupat en tots els centres de la ciutat i
amb dos vessants, una d'actuació davant casos d'assetjament escolar i una altra encaminada a
la formació i la prevenció.

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

 És de  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 la ciutat (Dia de la
Pau, teatre a 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.

Suport en l'educació secundària, batxillerat i FP

En  aquesta  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 i el funcionament del CONSELL FP.

CEFIRE ALCOI

L'Ajuntament  d'Alcoi  col·labora  i  fa  costat  al  CEFIRE d'Alcoi,  en  la  consolidació  d'un  espai
permanent, una nova seu on desenvolupar la seua activitat.
Col·laborant  de  manera  estreta  amb els  diferents  departaments  del  CEFIRE per  a  l'elaboració,
difusió i funcionament de la formació del professorat de la ciutat i de la comarca.

Universitat

L'Ajuntament  d'Alcoi  té  una  estreta  col·laboració  amb el  Campus d'Alcoi  de  la  Politècnica  de
València  i  en  aquests  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 escola, les TIC a l'escola, entre altres.

 Augment de la utilització de l'Escola Industrial amb la finalitat de crear un espai educatiu
multidisciplinari a 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 amb la Universitat d'Alacant en la seua seu a
Alcoi. A través del lloguer dels espais utilitzats en la Cambra de Comerç i en el CEEI, per a albergar
el Grau d'Educació Infantil  i  amb les activitats que aquesta Universitat  desenvolupa a la nostra
ciutat, de caràcter esportiu, lúdic i cultural.
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