
   

Plaça d’Emilio Castelar, 1  46100 Burjassot  Tel.: 96 316 05 00  Web: www.burjassot.org 
 

 
 

 
Acta de la sessió del Consell Escolar Municipal de Burjassot 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1 
Caràcter: ordinària 
Data: 5 de març de 2020 
Horari: 15.36 h-16.52 h 
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot 
 
Assistents 
  
Manuela Carrero García, presidenta 
María Martínez Perpiñá, secretària 
Javier Naharros Lozano (en substitució d’Estefanía Ballesteros Martínez) 
Amparo Ibáñez Aguilar  
Teresa Jordan i Pla  
Màrius Josep Fullana i Alfonso (en substitució d’Ana Santaisabel Salvador) 
Mónica Berlanga Jiménez (en substitució de Juan Luis Somovilla Martínez) 
Beatriz Calvo Sanchis 
Emiliana Muñoz Moreno 
Carmen Illueca Ródenas  
Yolanda López Lázaro  
Empar Moreno Aloy  
Josep Manel San Félix Górriz  
Salvador Varea Burguete (en substitució d’Ana Fe Sánchez Díaz) 
Raquel Zamora Ferrer 
Amparo Sánchez Blasco (arriba 15.46 h) 
Beatriz Moraga Blázquez 
 
Absents  
 
Manuel Monje Martínez 
M. Fe González Alarcón (excusa la seua absència) 
Óscar Ginés García 
Gregorio Fernando Latorre Valero 
M. Gabriela Martínez de Juan 
Vicente Fabra Tarazona  
Francisco Masquefa Malonda (excusa la seua absència) 
Francisco José Pérez García 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La Sra. Manuela Carrero García convoca de manera ordinària la sessió i comprovada 
l’existència de quòrum adequat, obri la sessió. 

PRIMER- Presa de possessió de nous membres. 

Prenen possessió del seu càrrec com a representants d'AMPA de centres públics Ruth Reolid 
Serrulla, José Muela Calles i Ana Belén Barberá Gutiérrez i, com a representant de la Federació 
d'Associacions de Veïns, Beatriz Moraga Blázquez. 
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SEGON- Aprovació acta anterior. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió núm. 8 de 2019.  

TERCER- Aprovació al·legacions a l’arranjament escolar. 
 
PROPOSTA RELATIVA A l'APROVACIÓ DE LES AL·LEGACIONS A l'ARRANJAMENT 
ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR 2020/21. 

 
Vist l'informe tècnic de data 28 de febrer de 2020 relatiu a les al·legacions a l'arranjament 
escolar dels centres d'educació infantil i primària de Burjassot, per al curs escolar 2020/21 de la 
Direcció General de Centres de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, que diu literalment: 
 
“La Sra. Amparo Ibáñez Aguilar, en qualitat de tècnica municipal d'Educació i a petició de la 
Sra. Manuela Carrero García, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Burjassot emet el 
següent INFORME: 
 

ANTECEDENTS: 
 
VIST que la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en 
l'article 1 paràgraf q), reconeix: “el dret dels pares, mares i tutors legals a triar el tipus 
d'educació i el centre per als seus fills, en el marc dels principis constitucionals”. I que l'Ordre 
7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, “articula un 
procediment que garanteix la llibertat real de la família en l'elecció d'un lloc escolar per als seus 
fills”. 
 
VIST, que l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport en el CAPÍTOL II, Article 5. Programació, estableix que “la Conselleria competent en 
matèria educativa planificarà l'oferta de llocs escolars sostinguts amb fons públics, garantint 
que existeixen suficients llocs per a atendre les necessitats previstes; distribuirà l'oferta per 
àrees d'influència i resoldrà l'adscripció dels centres docents”. 
 
VIST el Decret 59/2016 del Consell, pel qual es fixa el número màxim d'alumnat i la jornada 
lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d'Educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana i el 
Decret 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries 
del Decret 59/2016, de 13 de maig. 
 
ATÉS que en el Consell Escolar Municipal, celebrat el 9 de setembre de 2016 s'aprova la 
proposta de remetre a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la divisió de Burjassot en 3 
tres àrees d'influència, distribuïdes de la següent manera: 
 

1. Districte 1: CEIP Sant Joan de Ribera (Infantil i Primària); CEIP Virgen Desamparados 
(Infantil i Primària); CC San Miguel Arcángel (Infantil i Primària) i Escuela Infantil 
Francisco Peris Muñoz (0-3 anys). 
 

2. Districte 2: CEIP Fernando de los Ríos (Infantil i Primària) centre CAES;  CEIP Miguel 
Bordonau (Infantil i Primària); CC La Natividad (Infantil, Primària i ESO); IES Vicent 
Andrés Estellés (ESO i Batxillerat); IES Federica Montseny (ESO i Batxillerat) i Escuela 
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Infantil Jesús Niño (0-3 anys) i Escuela Infantil Caperucita Roja (0-3 anys). 
 

3. Districte 3: CEIP Villar Palasí (Infantil i Primària); CC Juan XXIII (Infantil, Primària, ESO i 
Batxillerat); CC La Fontaine (Infantil, Primària, ESO); CC San Bartolomé (Infantil) i 
Escuela Infantil Santa Gema (3-5 anys). 

 
ATÉS que, amb posterioritat, en el Consell Escolar de caràcter extraordinari i urgent del 27 
d'abril de 2016, s'acorda establir zona única per al primer cicle d'Educació Infantil (0-3 anys) i 
tres zones per al segon cicle d'Educació Infantil, Primària i Secundària. 
 
ATÉS que el Decret 59/2016 de 13 de maig del Consell pel qual fixa el nombre màxim 
d'alumnat, en l'Article 5, determina que “el nombre màxim d'alumnat per unitat o grup en els 
centres que impartisquen el segon cicle de E. Infantil i Educació Primària, s'estableix en 25”. 
 
ATESA la comunicació realitzada per la Direcció General de Política Educativa, de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a la Presidenta del Consell Escolar 
Municipal de Burjassot, en la qual s'informava de la proposta d'arranjament escolar d'Educació 
Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la localitat i que, en cas d'haver-hi 
al·legacions a aquesta proposta, s'havia de presentar a través de Xarxa Entitats fins al 6 de 
març. 
 

D’acord amb els antecedents assenyalats, qui subscriu INFORMA: 

 

PRIMER: que en la comunicació realitzada per la Direcció General de Política Educativa, de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en la qual s'informava de la proposta 
d'arranjament escolar d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial del municipi, 
es notifica que en el CEIP Sant Joan de Ribera apareix:  

• la supressió d’1 unitat d’Educació Infantil 3 anys i 1 unitat de no-funcionament en 
Educació Infantil 4 anys. 

• La supressió de 2 unitats en Educació Primària (1r i 2n) i 1 unitat de no-funcionament en 
3r Primària. 

 
Per tant, al centre li suprimeixen 3 unitats i, en no-funcionament, 2 unitats més. 

 
SEGON: que en la comunicació realitzada per la Direcció General de Política Educativa, de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en la qual s'informava de la proposta 
d'arranjament escolar d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial del municipi, 
es notifica que en el CEIP Els Sitges, en Educació Infantil, apareix una unitat de no-
funcionament en el nivell de 5 anys. 
  
TERCER: que la disminució de població escolar a causa de la mobilitat de la mateixa cap a 
altres zones (migrants que tornen al seu país o es desplacen a altres zones), la reducció de la 
natalitat en el municipi, així com la constatació de ràtios elevades (25 alumnes per professor), 
comporta un minvament en la qualitat i en l'èxit escolar de la població escolar a Burjassot. 
 
QUART: l'augment significatiu de l'alumnat de matrícula extraordinària a Burjassot, durant el 
present curs escolar per a escolaritzar en els diferents centres escolars i en els diferents trams 
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educatius comporta disposar de places suficients per a atendre les necessitats d'aquesta 
població escolar. 
 
CINQUÉ: tenint en compte les al·legacions del CEIP Sant Joan de Ribera a l'arranjament 
escolar per al curs escolar 2020/21 aprovat pel Consell Escolar extraordinari de 27 de febrer de 
2020 en les quals sol·liciten: 
 

1. La no-supressió de l’aula d’Infantil de 3 anys 
2. El funcionament de les unitats d’Infantil 4 anys 
3. El funcionament de les 2 unitats de 3r de primària  

 
SISÉ: tenint en compte les al·legacions del CEIP Els Sitges a la proposta d'arranjament escolar 
per al curs escolar 2020/21 per al seu centre en el qual sol·licita: 
 

1. L'habilitació de l'Aula de 3r nivell d'Ed. Infantil, deshabilitada en el curs escolar 2018/19, 
de manera que es puga atendre millor les necessitats del grup i que aquest alumnat 
puga rebre l'atenció personalitzada que requereix. 

2. Els corresponents docents d’acord amb l’Ordre de Plantilla 
 
Per tot el que ha estat exposat se SOL·LICITA al Servei de Planificació Educativa i a la 
Direcció General de Centres Docents: 
 
1. La no-supressió o la posada en “no-funcionament” de les unitats escolars que apareixen en 

la proposta d'arranjament escolar per al curs escolar 2020/21 de la Direcció General de 
Centres Docents, per al CEIP Sant Joan de Ribera (1 en Educació Infantil i 1 en Educació 
Primària), ja que la supressió pot afectar significativament el repartiment de la població 
escolar en el municipi de Burjassot, distribuïda en districtes escolars. 

 

2. La no-supressió o la posada en “no-funcionament” de la unitat escolar que apareix en la 
proposta d'arranjament escolar per al curs escolar 2020/21 de la Direcció General de 
Centres Docents, per al CEIP Les Sitges de Burjassot (1 en Educació Infantil - 5 anys), ja 
que la supressió pot afectar significativament el repartiment de la població escolar en el 
municipi de Burjassot, distribuïda en districtes escolars. 

 

3. Que en el Consell Escolar Municipal (CEM) de data 12 de juliol de 2019 es va sol·licitar a la 
Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport l'acceptació de la proposta de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Burjassot, 
acceptada i aprovada per aquest, de reduir la ràtio de les unitats d'educació infantil 3 anys, 
dels centres escolars públics del municipi, de 25 a 23 alumnes per unitat. En l'actualitat se 
sol·licita fer extensiva aquesta reducció de ràtio a tots els nivells educatius d'Educació 
Infantil i de Primària del municipi. 

 

4. Que el Consell Escolar Municipal tinga en compte i done suport a les al·legacions 
realitzades pels centres CEP Sant Joan de Ribera (la no-supressió de l'aula d'Infantil de 3 
anys; el funcionament de les unitats d'Infantil 4 anys i el funcionament de les 2 unitats de 3r 
de Primària) i del CEIP Les Sitges (l'habilitació de l'aula de 3r nivell d'Ed. Infantil i la no-
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modificació de la plantilla en aquest nivell), en relació al no-funcionament d'algunes unitats 
en els seus centres. 

 

5. La Regidoria d'Educació, tenint en compte la informació exposada en aquest Informe tècnic, 
SOL·LICITA que s'accepte la proposta dirigida a la Direcció General de Centres Docents, 
d'acceptar les al·legacions i/o propostes dels centres CEIP Sant Joan de Ribera i CEIP Les 
Sitges per al pròxim curs escolar 2020/21; disposar d'una àmplia oferta educativa, en els 
diferents centres educatius dels tres districtes escolars de Burjassot, amb la finalitat de 
disposar de places suficients per a optimitzar l'escolarització de l'alumnat de Burjassot, tant 
en període ordinari com extraordinari, justificant aquesta decisió en les característiques 
geogràfiques i socioeconòmiques del municipi, que acull un elevat nombre d'alumnat de 
matrícula extraordinària, durant tot el curs escolar; i també una disminució de la ràtio, tant 
en Educació Infantil com en Primària, per a disposar d'una oferta oberta i flexible 
d'escolarització per a millorar la qualitat de l'educació en la població escolar de Burjassot.” 

 
 
Per tots els antecedents esmentats, es PROPOSA: 
 

1. La no-supressió o la posada en “no-funcionament” de les unitats escolars que apareixen 
en la proposta d'arranjament escolar per al curs escolar 2020/21 de la Direcció  General 
de Centres Docents, per al CEIP Sant Joan de Ribera (1 en Educació Infantil i 1 en 
Educació Primària), ja que la supressió pot afectar significativament el repartiment de la 
població escolar en el municipi de Burjassot, distribuïda en districtes escolars. 

 

2. La no-supressió o la posada en “no-funcionament” de la unitat escolar que apareix en la 
proposta d'arranjament escolar per a curs escolar 2020/21 de la Direcció General de 
Centres Docents, per al CEIP Les Sitges de Burjassot (1 en Educació Infantil - 5 anys), 
ja que la supressió pot afectar significativament el repartiment de la població escolar en 
el municipi de Burjassot, distribuïda en districtes escolars. 
 

3. Que en el Consell Escolar Municipal (CEM) de data 12 de juliol de 2019 es va sol·licitar 
a la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport l'acceptació de la proposta de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament 
de Burjassot, acceptada i aprovada per aquest, de reduir la ràtio de les unitats 
d'educació infantil 3 anys dels centres escolars públics del municipi de 25 a 23 alumnes 
per unitat. En l'actualitat se sol·licita fer extensiva aquesta reducció de ràtio a tots els 
nivells educatius d'Educació Infantil i de Primària del municipi. 
 

4. Que el Consell Escolar Municipal, tinga en compte i done suport a les al·legacions 
realitzades pels centres CEP Sant Joan de Ribera (la no-supressió de l'aula d'Infantil de 
3 anys; el funcionament de les unitats d'Infantil 4 anys i el funcionament de les 2 unitats 
de 3r de Primària) i CEIP Les Sitges (l'habilitació de l'aula de 3r nivell d'Ed. Infantil i la 
no-modificació de la plantilla en aquest nivell), en relació al no-funcionament d'algunes 
unitats en els seus centres. 
 

5. La Regidoria d'Educació, tenint en compte la informació exposada en aquest Informe 
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tècnic, SOL·LICITA que s'accepte la proposta dirigida a la Direcció General de Centres 
Docents d'acceptar les al·legacions i/o propostes dels centres CEIP Sant Joan de 
Ribera i CEIP Les Sitges per al pròxim curs escolar 2020/21; disposar d'una àmplia 
oferta educativa, en els diferents centres educatius dels tres districtes escolars de 
Burjassot, amb la finalitat de disposar de places suficients per a optimitzar 
l'escolarització de l'alumnat de Burjassot, tant en període ordinari com extraordinari, 
justificant aquesta decisió en les característiques geogràfiques i socioeconòmiques del 
municipi, que acull un elevat nombre d'alumnat de matrícula extraordinària, durant tot el 
curs escolar; i una disminució de la ràtio, tant en Educació Infantil com en Primària per a 
disposar d'una oferta oberta i flexible d'escolarització per a millorar la qualitat de 
l'educació en la població escolar de Burjassot. 
 

Es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat. 
 
QUART- Retre compte del Ple Infantil. 
 
La Sra. Amparo Ibáñez Aguilar aclareix que el nom exacte és Consell Municipal d’Infància i 
Adolescència de l’Ajuntament de Burjassot. Explica que l'Ajuntament col·labora des de fa anys 
amb una associació. Des de l’Ajuntament es vol donar veu a la infància i a l'adolescència, 
l'objectiu és donar espai perquè s'expressen i facen suggeriments. Quant a la constitució, també 
en formaran part associacions, estarà format per 72 persones (xiquets/es i treballadors/es). Per a 
participar-hi, cal inscriure's triant un xic i una xica d'edats compreses entre 10 i 17 anys de cada 
entitat, que en seran els portaveus. Hi haurà 4 reunions a l'any, amb suggeriments tractats a les 
entitats. El correu per a inscriure-s’hi és cia@ayto-burjassot.es. La Sra. Manuela Carrero García 
ja s'ha posat en contacte amb els centres públics i concertats. A la fi d'abril serà la constitució del 
Consell. Hi ha tres documents: el reglament, l'adhesió de l'entitat el Consell i l'autorització dels 
pares.  
 
La Sra. Julia Sorní Soler comenta que en el seu centre no s’ha facilitat la informació. 
 
La Sra. Amparo Ibáñez Aguilar l'informa que el responsable n’és César. 
 
La Sra. Yolanda López Lázaro opina que és igual al Ple Infantil i que cal tindre en compte que 
s'ha treballat molt en els centres i després no s'ha tingut en compte, demana que tot el treball 
servisca per a alguna cosa. La participació és molt bona. 
 
La Sra. Manuela Carrero García corrobora el que ha dit Yolanda i comenta que té una trajectòria 
més àmplia i són 4 sessions.  
 
La Sra. Amparo Sánchez Blasco diu que requereix molta faena i que és el mateix que el Ple 
Infantil. Ha d'haver-hi diners assignats perquè puguen veure els xiquets el resultat del seu treball. 
 
La Sra. Manuela Carrero García els informa que tant Cèsar com Manel els acompanyaran. 
 
La Sra. Teresa Jordan i Pla pregunta pel pressupost per al Consell. 
 
La Sra. Amparo Ibáñez Aguilar comenta que són els adults els que recondueixen les propostes 
dels xiquets. Ha de ser funcional. Hi ha un conveni marc de la Diputació-Generalitat-Ajuntament. 
 
 
CINQUÉ- Retre compte del Pla EDIFICANT. 
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La Sra. Manuela Carrero García informa que s'ha passat per tots els centres. S'ha encarregat la 
supervisió del projecte al tècnic per a portar-los al ple de març i després a Conselleria i que haurà 
d'avançar els diners l'Ajuntament. Respecte al CEIP Sant Joan de Ribera, no han dit res, estan 
esperant la licitació. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Empar Moreno Aloy comenta que no ha rebut el catàleg i la Sra. Amparo Ibáñez Aguilar 
li diu que li n’enviarà l'antic amb una fulla annexa actualitzada i es compromet a donar l'oferta 
educativa abans que finalitze el curs. 
 
La Sra. Amparo Ibáñez Aguilar comenta, respecte de la reunió d'AMPA amb Pepa Badía, que 
es va convocar i posteriorment es va desconvocar. ja que no es volien duplicar recursos, Pepa 
anava a parlar amb Espai Dona per a coordinar-se i posteriorment realitzar la reunió amb les 
AMPA.  
 
Es pretén unificar recursos perquè siga més interessant, que participen més famílies i que 
diguen les seues necessitats. 
 
La Sra. Yolanda López Lázaro pregunta pel reglament d'ús d'instal·lacions escolars i la Sra. 
Amparo Ibáñez Aguilar li contesta que s'han modificat algunes coses i que es reunirà la 
comissió per a després aprovar-ho pel CEM. 
 
La Sra. Julia Sorní Soler vol agrair l'esforç que ha suposat que es posen en marxa. La Sra. 
Amparo Ibáñez Aguilar informa que han d'eixir les licitacions dels Horts Escolars i de 
Nutricionista. 
 
La Sra. Beatriz Calvo Sanchis pregunta per les classes de valencià per a adults. 
 
La Sra. Manuela Carrero García li contesta que quan hi haja tècnic d’Aviva començaran les 
classes de valencià. 
 
El Sr. Salvador Varea Burguete convoca tots els centres al certamen pictòric del Col·legi Juan 
XXIII. 
 
 
 I sense més assumptes a tractar es va alçar la sessió a l'hora indicada, la qual 
cosa jo, la secretària delegada, certifique i signe juntament amb la Sra. presidenta de la 
Comissió, autoritzant l'acta a sis de març de dos mil vint. 
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