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EL NOU CURS ESCOLAR I LES POLITIQUES 
EDUCATIVES VALENTES 

 

● OBJECTIUS COMPLITS 
PEL CONSELLER   

D’EDUCACIÓ VICENT MARZÀ 
I LA REGIDORA ISABEL 

PARRA 

 

 

⇒ PROGRAMA XARXA LLIBRES:  Assegura que les famílies de 
Alcàsser i la resta del País Valencià puguen accedir als llibres de 
text de manera gratuïta, tenint assegurada la reposició del 100% 
dels llibres. 

A demés s'ha garantit la reposició de llibres en 
tots els centres de Secundària. Amb aquest 
esforç hem aconseguit la gratuïtat efectiva de 
l’educació i la igualtat d’oportunitats, i per un 
altra estem fomentat la coresponsabilitat i la 

solidaritat entre la comunitat escolar, i el respecte als bens comuns 
adquirits amb fons públics. 

⇒ PLA EDIFICANT: L'objectiu del Pla Edificant és transferir  
als ajuntaments els fons necessaris per a licitar i executar els 
projectes de construcció i reforma d'infraestructures 
educatives. D'aquesta manera, s'agilita la tramitació i la licitació 
de les obres i per tant, la construcció i la intervenció en els 
centres educatius que ho necessiten. Alcàsser destinarà els fons 
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de la Consellería d'Educació a reformar el Col·legi Públic 9 
d'octubre, posar fi als barracons del Col·legi Públic Jaume I, així 
com adequació de l'IES Alcàsser a la realitat educativa i albergar 
en condicións Batxillerat i la FP, amb una quantia total de 11 
milions d´euros.  

Continuem generant oportunitats per una igualtat real  

-Més ajudes per qui més ho necessita- 
 

⇒ AJUDES BO INFANTIL: És una ajuda de la Conselleria 
d’educació per a cobrir els costos que genera la matriculació de 
les xiquetes i els xiquets a la xarxa d’escoles Infantils, (nostra 
“Escoleta”) no obligatòries de 0-3 anys, tant privades com 
municipals . Aquests tipus d’ajudes son fonamentals per a 
potenciar la igualtat d’oportunitats socials de les valencianes i els 
valencians. Perquè  s’avança en l’objectiu de millorar la conciliació 
de la vida familiar i laboral i a més és un element per a potenciar 
l’èxit escolar de l’alumnat durant la vida acadèmica, ja que està 
demostrat que l’escolarització per part de les criatures, sobretot 
a partir dels 2 anys, ajuda a millorat la socialització i a compensar 
les desigualtats d’origen. A més a més en Alcàsser aquest Bo 
Infantil es fa extensiu en la franja d´alumnes de 3-5 anys. 
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 BEQUES MENJADOR:  La Conselleria d'Educació i l´Ajuntament 
d´Alcàsser atorguen ajuts individuals de menjador que cobreixen 
del tot o parcialment el cost del servei, per l´alumnat que pertany 
a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides, continuem 
generant oportunitats per una igualtat real –Més ajudes per qui 
més ho necessita-. 

 
 AJUDES MATERIAL CURRICULAR I.E.S. I STM. CRIST: En 

aquest assumpte tractat a l´any 2017, podem estar molt satisfets 
de l’acord aprovat per unanimitat del ple, donat que hem sigut l’únic 
grup que mai ha variat la seua postura envers el tema, Ajudes 
Equitatives per a Tots les Estudiants del Poble, sense cap 
discriminació per el centre on estudien, amb un mínim de 35 euros 
per estudiant.  

!!! oportunitats per a tothom !!! 
Per aclarir sobre este tema les diverses postures que hi havien a 
l’ajuntament cal dir que bàsicament eren 3, la d’ajudar als centres 
en una quantitat molt inferior a la finalment acordada, cosa que 
estimàvem insuficient, esta posició estigué a punt per dur-se a ple, 
però al no contar amb la majoria suficient va ser retirada, i altra 
postura, que defenia unes ajudes de major quantitat econòmica, 
però que no se feia tenint en compte el nombre d’alumnes, si no que 
afavoria un centre en detriment d’altre.  Sobre estes postures 
enfrontades, a Compromís estudiarem, i la nostra regidora Isabel 
Parra va proposar i defensar una tercera via, que ha sigut la 
finalment aprovada per tots, una quantitat econòmica suficient per a 
cobrir les necessitats dels centres i equitativa al tindre en 
consideració el número d’alumnes de cada centre. 
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⇒ BEQUES SALARI: Beques pioneres a l’Estat espanyol on els 
alumnes de les universitats valencianes es beneficien d’aquesta 
ajuda econòmica. L'objectiu de les beques salari és evitar 
l'autoexclusió i garantir que els estudiants de nou ingrés puguen 
optar a una formació universitària amb un salari destinat a eixa 
finalitat. D'aquesta manera, l'alumnat pot col·laborar amb la seua 
família aportant un sou pròxim al salari mínim interprofessional de 
fins a 600 euros, durant els quatre anys de formació. 

 

⇒  SERVEI DE SUPORT EDUCATIU A ALUMNES CECS O AMB 

DEFICIÈNCIA VISUAL GREU:  La Conselleria d'Educació, 
Recerca, Cultura i Esport formalitza per al curs 2018/2019 amb un 
pressupost de 3,9 
milions d'euros el 
contracte amb ONZE 
del servei d'atenció i 
suport educatiu a 
l'alumnat amb 
ceguesa o deficiència 
visual greu de la 
Comunitat. 

 

 

-per una igualtat real- 
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⇒ PROGRAMES  PAM: L'objectiu de les ajudes del Pla 
d'Actuació per a la Millora (PAM) és potenciar el desenvolupament 
personal, intel·lectual, social i emocional de l'alumnat per a reduir 
les taxes d'abandó escolar prematur, així com proporcionar atenció 
educativa per a compensar desigualtats en l'educació, des d'una 
perspectiva inclusiva. A demés es proposa que ho apliquen tots els 
centres sostinguts amb fons públics (centres educatius públics i 
concertats) i no solament aquells que ho sol·liciten.  

Les ajudes  dels programes PAM per al curs 2018/2019 
ascendeixen a la quantia de 532.235 euros. 

 

 QUALITAT EDUCATIVA I ESTABILITAT EN LES PLANTILLES 
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⇒ AUGMENT DOCENTS- DESCENTS RÀTIO 

El curs 2018-19 serà recordat com el qual més professors té en la 
història del sistema educatiu valencià. En concret, un total de 
69.871 docents vetllaran per l'educació en les aules, que aquest curs 
tindran una ràtio mitjana de 21,9 alumnes, enfront dels 25,2 als 
quals es va arribar en l'anterior legislatura. 

L'educació valenciana està «en moviment»  i es dirigeix cap a una 
atenció més personalitzada de l'alumnat, sense oblidar les 
«urgències socials». 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

per una educació pública de qualitat 
igualitària, universal i gratuïta  


