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1.- INTRODUCCIÓ.
L’educació és un factor fonamental per al desenvolupament d’un municipi i el
benestar social dels seus habitants, de manera que és important resoldre les
necessitats educatives de la població de cara a aconseguir un sistema de servicis en
matèria d’ensenyança òptim i d’acord amb les característiques dels seus habitants.
En este capítol s’analitzaran els principals factors que condicionen l’educació en
Alginet i que van des de la caracterització del nivell educatiu de la població fins a
l’anàlisi de les infraestructures existents i dels principals aspectes vinculats al seu
funcionament.

2.- NIVELL ACADÈMIC DE LA POBLACIÓ.
2.1.-

NIVELL ACADÈMIC.

La informació de què es disposa per a analitzar el nivell acadèmic de la població
són les dades que es recullen en el Cens de la Població que elabora l’INE. L’últim cens
disponible és el del 2001 i recull informació dels següents col∙lectius: estudiants de 16
o més anys que no treballen i ocupats de 16 anys o més.
Segons les dades disponibles del Cens de Població de 2001 el nivell educatiu
dels habitants d’Alginet és el següent:
Analfabets
48

Sense
estudis
319

Primer
grau
1.385

Segon grau

Tercer grau

3.546

640

Taula 1. Nivell educatiu al municipi d’Alginet.
Font: INE. Cens de població i habitatge 2001. Col∙lectius: estudiants de 16 o més anys que no
treballen i ocupats de 16 anys o més.
10,78% 0,81%

5,37%

23,32%

59,72%

Analfabets

Sense estudis

Primer grau

Segon grau

Tercer grau

Gràfic 1. Nivell educatiu al municipi d’Alginet.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.
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La classificació de la taula anterior correspon a les següents característiques:


Analfabets: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir o escriure
en cap idioma.



Sense estudis: persones que saben llegir i escriure però que van anar menys de
5 anys a l’escola.



Primer grau: Ha anat a l’escola 5 anys o més però no ha completat cap estudi.



Segon grau: persones que han acabat els següents estudis: EGB, ESO, Batxillerat
Elemental, Batxillerat Superior, BUP, Batxiller LOGSE, COU, PREU, FP de Grau
Mitjà, FPI, Oficialia Industrial o equivalent, FP de Grau Superior, FPII, Mestria
Industrial o equivalent.



Tercer grau: persones que han acabat els següents estudis: diplomatura,
arquitectura o enginyeria tècniques, 3 cursos d’una llicenciatura, enginyeria o
arquitectura, una llicenciatura, una enginyeria o un doctorat.
El percentatge d’analfabetisme a Alginet és molt baix (0,81%). També ho és el

de la població sense estudis (5,37%). La majoria de la població té estudis de segon
grau (59,72%).

2.2.-

ACCESSIBILITAT ALS ESTUDIS.

Per a poder avaluar l’accessibilitat als estudis, tant reglats com no reglats,
s’analitza la població que ha superat l’edat de l’ensenyament obligatori (de 16 i més
anys) i que segueixen estudiant, segons el tipus d’estudis. La informació de què es
disposa és la que facilita l’INE a través del Cens de Població. El darrer cens disponible
és el de 2001.

TIPUS DE CURS
Ensenyaments inicials per adults
Programes de Garantia Social
ESO, Educació Secundària per adultos
Batxillerat, BUP, COU
Escola Oficial d'Idiomes
Ensenyaments artístics de grau elemental o mitjà
Formació Professional de grau elemental o equivalent

NÚM.
PERSONES
CURSANT
EL CURS
4
6
57
153
5
10
55

(%)
RESPECTE EL
TOTAL DE
PERSONES
QUE ESTAN
ESTUDIANT
0,62%
0,93%
8,80%
23,61%
0,77%
1,54%
8,49%
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TIPUS DE CURS
Formació Professional de grau superior o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura o Enginyeria tècnica
Llicenciatura universitària, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Estudi de posgrau, màster, MIR o similar
Doctorat
Curs de l'INEM, Escola Taller
Altres cursos
TOTAL DE PERSONES QUE ESTAN ESTUDIANT
Taula 2. Població de 16 anys o més que està estudiant en el municipi d’Alginet.

NÚM.
PERSONES
CURSANT
EL CURS
60
86
144
13
2
21
66
648

(%)
RESPECTE EL
TOTAL DE
PERSONES
QUE ESTAN
ESTUDIANT
9,26%
13,27%
22,22%
2,01%
0,31%
3,24%
10,19%
100,00%

Font: INE. Cens de població 2001 i elaboració pròpia.

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Gràfic 2. Població de 16 anys o més que està estudiant en el municipi d’Alginet.
Font: INE. Cens de població 2001 i elaboració pròpia.
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Els estudis que cursa el major percentatge d’estudiants majors de 16 anys
d’Alginet són els de batxillerat (23,61%) seguit de llicenciatures o estudis tècnics
superiors (22,22%) i diplomatures o estudis tècnics (13,27%).
La formació professional és escollida per un percentatge baix dels estudiants
(8,49% la de grau elemental i 9,26% la de grau superior).
Els estudiants que cursen idiomes o estudis artístics és baix (0,77% i 1,54%
respectivament). També es baix el percentatge de adults que decideixen cursar estudis
inicials (0,62%).

3.- INFRAESTRUCTURA I RECURSOS EDUCATIUS.
3.1.-

ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE

En Alginet hi ha una escola infantil de primer cicle municipal, escola infantil
Alcalde Salvador Bosch, que està ubicada en c/Calderón de la Barca, 15. El nivell que té
autoritzat és l’educació infantil de primer cicle.
NIVELL EDUCATIU AUTORITZAT
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE

UNITATS AUTORITZADES
8

LLOCS AUTORITZATS
132

Taula 3. Nivells autoritzats en l’escola infantil municipal d’Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Imatge 1. Escola infantil municipal Alcalde Salvador Bosch d’Alginet.
Font: Elaboració pròpia.

Les places autoritzades no cobreixen la demanda potencial d’este servei,
atenent a la població en edat compresa entre 0 i 2 anys.
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Les instal∙lacions de què disposa l’escola són:
INSTAL∙LACIONS
8 aules independents amb bany i canviador propi i eixida directa al pati
1 menjador
1 dormitori
1 sala d’usos múltiples
1 pati de 3.500 m2 amb dues zones diferenciades: 150 m2 d’arenal i la resta zona ajardinada amb gespa i
arbres
Taula 4. Instal∙lacions de l’escola infantil municipal d’Alginet.
Font: Ajuntament d’Alginet.

L’horari d’activitats escolars és de 9:00 a 17:30 h, amb possibilitat d’ampliar‐lo
de 8:00 a 9:00 i/o de 17:30 a 19:00. S’obri en vacances de Nadal i Pasqua en funció de
les sol∙licituds efectuades.
La dotació de personal de l’escola es mostra en la següent taula:
DOTACIÓ DE PERSONAL
1 pedagoga
2 professores de magisteri
8 tècnics especialistes en jardí d’infància
1 auxiliar de jardí d’infància
Personal de cuina, manteniment, neteja i jardiners
Taula 5. Dotació de personal de l’escola infantil municipal d’Alginet.
Font: Ajuntament d’Alginet.

També hi ha dos centres d’educació infantil privats:


Centre d’educació infantil el Badall, c/Doctor Gómez Ferrer, 59.



Centre d’educació infantil Nanos, c/Eulàlia Escobet, 6 i 8.
CENTRE

NIVELL EDUCATIU AUTORITZAT

UNITATS AUTORITZADES

LLOCS AUTORITZATS

EL BADALL
NANOS

EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE

5
2

67
33

Taula 6. Nivells autoritzats en els centres d’educació infantil privats d’Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Els llocs autoritzats en el municipi d’Alginet per a educació infantil de primer
cicle són inferiors a la demanda potencial, si tenim en compte com a tal la població
entre zero i dos anys.
INFANTIL 1R CICL

DEMANDA POTENCIAL1
382

LLOCS AUTORITZATS
282

Taula 7. Capacitat de cobrir la demanda d’educació infantil de primer cicle a Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. INE (Padró a 1 de gener de 2012).

1

Es considera la població entre 0 i 2 anys
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3.2.-

EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA.

En Alginet hi ha quatre centres d’educació infantil i primària (CEIP):


CEIP Mestre Emili Lluna, c/Sant Miquel, s/n.



CEIP Pepita Greus, c/Pepita Greus, 18.



CEIP Vicente Blasco Ibáñez, c/Doctor José Espert, s/n.



Sagrado Corazón de Jesús.

Els nivells que té autoritzats cada centre són:
CENTRE

EMILI LLUNA

PEPITA
GREUS

CATALOGACIÓ2

C

B

VICENTE
BLASCO
IBÀÑEZ

SAGRADO
CORAZÓN DE
JESÚS

B

-

NIVELL EDUCATIU
AUTORITZAT

EDUCACIÓ
INFANTIL DE
SEGON CICLE
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
EDUCACIÓ
INFANTIL DE
SEGON CICLE
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
EDUCACIÓ
INFANTIL DE
SEGON CICLE
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
EDUCACIÓ
ESPECIAL
EDUCACIÓ
INFANTIL PRIMER
CICLE
EDUCACIÓ
INFANTIL SEGON
CICLE
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

UNITATS
AUTORITZADES

LLOCS
AUTORITZATS

3

75

RÈGIM

PÚBLIC
6

150

6

150
PÚBLIC

12

300

6

150
PÚBLIC

12

300

1

15

1

20

3

75

6

150

4

112

PRIVATCONCERTAT

Taula 8. Nivells autoritzats en els col∙legis d’Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

A més el CEIP Vicente Blasco Ibáñez té habilitada 1 unitat i 25 llocs.
Els llocs autoritzats en el municipi d’Alginet per a educació infantil de segon
cicle i en educació primària són superiors a la demanda potencial, si tenim en compte
com a tal la població entre tres i cinc anys per a infantil i entre 6 i 11 anys per a
primària.

2

La catalogació va en funció del número d’unitats autoritzades, de número més gran A, a menor número D.
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DEMANDA POTENCIAL3
443
661

INFANTIL 2N CICLE
PRIMÀRIA

LLOCS AUTORITZATS
450
900

Taula 9. Capacitat de cobrir la demanda d’educació infantil de segon cicle i primària a Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. INE (Padró a 1 de gener de 2012).

Cada centre té les següents adscripcions:
CENTRE

ADSCRIT

AL CENTRE

EMILI LLUNA
PEPITA GREUS
VICENTE BLASCO IBÀÑEZ
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

ESCOLARITZACIÓ PER A ESO
ESCOLARITZACIÓ PER A ESO
ESCOLARITZACIÓ PER A ESO
PER A EXPEDICIÓ DE TÍTOLS D’IDIOMES

IES HORT DE FELIU
IES HORT DE FELIU
IES HORT DE FELIU
IES HORT DE FELIU

Taula 10. Adscripcions dels col∙legis d’Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

I els següents programes lingüístics:
CENTRE

EMILI LLUNA

PEPITA GREUS

VICENTE BLASCO
IBÀÑEZ

SAGRADO
CORAZÓN DE
JESÚS

INFANTIL

PRIMÀRIA

ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ I PLURILINGÜE4
PLURILINGÜE
D’ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ
XARXA DE CENTRE
PLURILINGÜES5
ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ
PLURILINGÜE
D’ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ
ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ I PLURILINGÜE
PLURILINGÜE
D’ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ
INCORPORACIÓ
PROGRESIVA
PLURILINGÜE
D’ENSENYAMENT EN
CASTELLÀ

SECUNDÀRIA

ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ
XARXA DE CENTRE
PLURILINGÜES

ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ

ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ

INCORPORACIÓ
PROGRESIVA

INCORPORACIÓ
PROGRESIVA

Taula 11. Programes lingüístics dels col∙legis d’Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Els tres centres públics ofereixen ensenyament en valencià amb alguna
assignatura en anglés. El centre privat (Sagrado Corazón de Jesús) ofereix
ensenyament en castellà amb alguna assignatura en anglés.
La dotació de personal de cada centre es mostra en la següent taula:
CENTRE
EMILI LLUNA

DOTACIÓ DE PERSONAL
Informació no subministrada pel centre

3

Es considera la població entre 3 i 5 anys per a infantil de 2n cicle i entre 6 i 11 anys per a primària.
L’educació plurilingüe permet fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de
l’educació infantil
5
Constituïda per aquells centres docents de la Comunitat Valenciana que oferten en la seua proposta curricular,
per a alguns dels ensenyaments autoritzats, en un cicle o curs, al menys una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en
un idioma estranger, preferentment en anglés.
4
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CENTRE
PEPITA GREUS
VICENTE BLASCO
IBÀÑEZ
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

DOTACIÓ DE PERSONAL
29 docents, 2 PTs, 1 logopeda, 2 especialistes de religió, 1 psicòloga municipal
(dos matins a la setmana), 1 conserge.
27 docents, 1 logopeda, 1 psicologa (1/3 de jornada), 1 conserge
27 docents, 1 logopeda, 1 psicòloga municipal (6 hores)

Taula 12. Dotació de personal als col∙legis d’Alginet.
Font: CEIP Pepita Greus, CEIP Vicente Blasco Ibáñez, Centre Sagrado Corazón de Jesús.

Les instal∙lacions de què disposa cada centre són:
CENTRE

INSTAL∙LACIONS

EMILI LLUNA
PEPITA
GREUS

Informació no subministrada pel centre
12 aules de primària, 6 aules d’infantil, 2 despatxos (secretaria i
direcció), 8 aules especialitzades (psicomotricitat, música,
idiomas, religió, informática, logopedia, pedagogía terapéutica),
1 menjador, 4 magatzems, 1 sala de mestres.
18 aules, 1 aula compartida per dos mestres per a pedagogía
terapéutica, 1 aula compartida per religió i suport, 2 aules
habilitades per a menjador, aula d’informàtica, 3 despatxos
(director, secretaria, psicóloga), les clases de suport
individualitzat s’imparteixen a un corredor.
17 aules, 1 biblioteca, 1 menjador, 1 laboratori, 1 aula
d’audiovisuals, 1 aula d’informàtica, 1 pati cobert, vestuaris.

VICENTE
BLASCO
IBÀÑEZ

SAGRADO
CORAZÓN DE
JESÚS

ADAPTACIÓ PER A
DISCAPACITATS
No

Hi ha rampes
d’entrada i
ascensor

Només l’aula de
Pedagogia
Terapèutica

Taula 13. Instal∙lacions dels col∙legis d’Alginet.
Font: CEIP Pepita Greus, CEIP Vicente Blasco Ibáñez, Centre Sagrado Corazón de Jesús.

Tots els centres disposen de menjador i aula d’informàtica. Respecte de les
aules especialitzades, hi ha mancança en el CEIP Vicente Blasco Ibáñez i Sagrado
Corazón.
La dotació d’equips informàtics de cada centre són:
CENTRE
EMILI LLUNA
PEPITA GREUS

VICENTE BLASCO
IBÀÑEZ
SAGRADO
CORAZÓN DE
JESÚS

EQUIPS INFORMÀTICS
Informació no subministrada pel centre
30 ordinadors en l’aula d’informàtica, 1 ordinador per aula, 11 pissarres digitals (1 a
la sala de Mestres i 10 repartides per les aules). Connexió a internet en tot el centre
via WiFi.
25 ordinadors a l’aula d’informàtica, 1 ordinador, projector i pissarra digital per aula,
connexió a internet en tots els ordinadors del centre. Connexió WiFi disponible.
10 pissarres digitals, 16 ordinadors a l’aula d’informàtica, 3 ordinadors per
administración, 4 ordinadors per a professors, 5 ordinadors portàtils per a
professors. Connexió a internet disponible en tot el centre (WiFi).

Taula 14. Equips informàtics disponibles als col∙legis d’Alginet.
Font: CEIP Pepita Greus, CEIP Vicente Blasco Ibáñez, Centre Sagrado Corazón de Jesús.

Tots els centres disposen d’ordinadors i connexió a internet.
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L’evolució d’alumnes matriculats ha augmentat lleugerament en els darrers
anys però sempre ha sigut inferior al total de places autoritzades, cosa que garanteix
l’escolarització de tots els xiquets i xiquetes.
CENTRE

2010‐2011

2011‐2012

2012‐2013

EMILI LLUNA
PEPITA GREUS
VICENTE BLASCO IBÀÑEZ
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

No disponible
396
375
350

No disponible
394
390
350

No disponible
405
394
350

TOTAL DE LLOCS
AUTORITZATS
325
450
450
372

Taula 15. Evolució d’alumnes matriculats en els col∙legis d’Alginet.
Font:CEIP Pepita Greus, CEIP Vicente Blasco Ibáñez, Centre Sagrado Corazón de Jesús.

Pel que fa al número d’alumnes estrangers, representen un percentatge baix
respecte al total d’alumnes. En el col∙legi Pepita Greus, el número d’alumnes
estrangers ha dsiminuït en el període estudiat, mentre que en el Vicente Blasco Ibañez
ha augmentat. El CEIP Vicente Blasco Ibáñez és el col∙legi on el percentatge
d’alumnes estrangers és major.
CENTRE
EMILI LLUNA
PEPITA GREUS
VICENTE BLASCO IBÀÑEZ
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

2010‐2011
Núm. %
‐
‐
27
7
61
16
5
1

2011‐2012
Núm. %
‐
‐
24
6
71
18
5
1

2012‐2013
Núm. %
‐
‐
22
5
72
18
5
1

Taula 16. Evolució d’alumnes estrangers en els col∙legis d’Alginet. Número i percentatge que
representen respecte del total d’alumnes del centre.

% d'alumnes estrangers

Font: CEIP Pepita Greus, CEIP Vicente Blasco Ibáñez, Centre Sagrado Corazón de Jesús.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2010‐2011

2011‐2012

2012‐2013

Curs escolar
PEPITA GREUS

VICENTE BLASCO IBÀÑEZ

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Gráfica 3. Evolució d’alumnes estrangers en els col∙legis d’Alginet. Percentatge que representen respecte
del total d’alumnes del centre.
Font: Elaboració pròpia.
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Imatge 2. CEIP Emili Lluna (esquerra) i Pepita Greus (dreta)
Font: Elaboració pròpia.

3.3.-

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Els col∙legis públics d’educació infantil i primària d’Alginet estan adscrits a
l’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) Hort de Feliu, situat en el mateix municipi
(c/Fotògraf Ismael Latorre, Alginet)

Imatge 3. Centres adscrits a l’IES Hort de Feliu.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

El centre està catalogat amb la lletra B. La catalogació va en funció del número
d’unitats autoritzades (17 per a l’IES Hort de Feliu) de número més gran A a menor
número D.
Els nivells que té autoritzats l’IES Hort de Feliu són batxillerat i ESO.
Capítol 5.Educació
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NIVELL EDUCATIU AUTORITZAT

UNITATS AUTORITZADES

LLOCS AUTORITZATS

BATXILLERAT
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

3
14

105
420

Taula 17. Nivells i places autoritzades en l’IES Hort de Feliu.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

L’IES Hort de Feliu imparteix el batxillerat de ciències i tecnologia i el batxillerat
d’humanitats i ciències socials.
Els llocs autoritzats en el municipi d’Alginet per a educació secundària
obligatòria (ESO) són superiors a la demanda potencial, si tenim en compte com a tal
la població entre 12 i 15 anys. Tammateix, els llocs autoritzats per a Batxillerat no
cobreixen la demanda potencial, considerada esta com la pobalció total entre 16 i 18
anys.
DEMANDA POTENCIAL6
434
395

ESO
BATXILLER

LLOCS AUTORITZATS
532
105

Taula 18. Capacitat de cobrir la demanda d’ESO i batxiller a Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. INE (Padró a 1 de gener de 2012).

A més, s’imparteixen el següents programes de qualificació professional
inicial:
PROGRAMES AUTORITZATS
Operacions auxiliars de muntatge d’instal∙lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis
Operacions bàsiques de cuina
Taula 19. PQPI autoritzats en l’IES Hort de Feliu.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

L’IES Hort de Feliu ofereix ensenyament en valencià a excepció del Programa
Experimental Plurilingüe en 1r, 2n i 3r de la ESO on s’imparteixen dues assignatures
en anglés.
PROGRAMA
Xarxa de Centres Plurilingües7
Esperimental Plurilingüe8
Xarxa de Centres Plurilingües

NIVELL EDUCATIU
Batxillerat
ESO
ESO

Taula 20. Programes lingüístics adoptats per l’IES Hort de Feliu.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

6

Es considera la població entre 12 i 15 anys per a ESO i entre 16 i 18 anys per a batxiller.
Constituïda per aquells centres docents de la Comunitat Valenciana que oferten en la seua proposta curricular,
per a alguns dels ensenyaments autoritzats, en un cicle o curs, al menys una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en
un idioma estranger, preferentment en anglés.
8
Este programa pretén que els centres, des de la seua autonomía pedagògica, experimenten programes d’educació
plurilingüe, i permet impartir una part de les àrees del currículum en llengua estrangera.
7
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D’acord amb la informació disponible en el portal de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, l’IES Hort de Feliu té en funcionament un Programa de Diversificació
Curricular (PDC) i està autoritzat a la subscripció del Contracte‐Programa. Ambdós
programes pretenen l’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport
educatiu i la compensació de les desigualtats en educació.
D’acord amb el que estableix l’Ordre 42/2013, de 17 de maig, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, el Contracte‐Programa es posa en marxa per a
incrementar l’èxit escolar i reduir l’abandó escolar prematur així com per a
proporcionar atenció educativa per a la compensació de desigualtats en l’educació
derivades de circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques o personals.
Els contractes programa tenen com a finalitat l’èxit escolar, no sols acadèmic,
sinó també personal, de manera que tot l’alumnat puga desenrotllar les seues
capacitats potencials i es trobe amb la suficient preparació per a abordar estudis
posteriors.
La dotació de personal de l’IES Hort de Feliu es mostra en la següent taula:
DOTACIÓ DE PERSONAL
55 professors/es (contant 1 orientador, 2 pedagogs terapeutes, 1 logopeda a temps parcial quan és
necessari), 1 educador, 2 conserges i 2 administratius.
Taula 21. Dotació de personal de l’IES Hort de Feliu d’Alginet.
Font:.IES Hort de Feliu

Les instal∙lacions de què disposa l’IES Hort de Feliu són:
INSTAL∙LACIONS
1 Laboratori de Biologia
1 Laboratori de Física
1 Laboratori de Química
3 Tallers de Tecnologia
2 Aules d’informàtica
1 Aula d’informàtica per a Tecnologia
3 Aules de dibuix
1 Sala multiusos (saló d’actes)
2 Aules d’audiovisuals
1 Despatx d’administratius
4 Despatxos d’equip directiu
3 Aules per a pedagogía terapèutica
1 Gimnàs amb pista de bàsquet i dos de futbet
1 Biblioteca
2 Aules de música
2 Aules de plàstica
19 Aules (una per departament)
1 Sala de professors
3 Aules de 1r ESO
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INSTAL∙LACIONS
5 Aules de 2n ESO
6 Aules de 3r ESO
5 Aules de 4t ESO
2 Aules de 1r Batxillerat
2 Aules de 2n Batxillerat
6 Aules per a cicles formatius
1 Cafeteria
2 Salesd’atenció de visites
1 Sala per a cridades a pares d’alumnes
Taula 22. Instal∙lacions de què disposa l’IES Hort de Feliu d’Alginet.
Font:.IES Hort de Feliu

Totes les instal∙lacions estan adapatades per a discapacitat. Les sortides
d’emergència, però, no estan adaptades.
La dotació d’equips informàtics de l’IES Hort de Feliu són:
EQUIPS INFORMÀTICS
18 ordinadors en cadascuna de les 4 aules d’informàtica
3 ordinadors en la biblioteca
Canó i projector en totes les aules de docència
Connexió a internet en tots els ordinadors. No hi ha
WiFi
Taula 23. Equips informàtics en l’IES Hort de Feliu d’Alginet.
Font:.IES Hort de Feliu

L’evolució d’alumnes matriculats ha augmentat lleugerament en els darrers
anys però sempre ha sigut inferior al total de places autoritzades, cosa que garanteix
l’escolarització de tots els xiquets i xiquetes.
2010‐2011

2011‐2012

2012‐2013

505

480

506

TOTAL DE LLOCS
AUTORITZATS
525

Taula 24. Evolució d’alumnes matriculats en l’IES Hort de Feliu d’Alginet.
Font:.IES Hort de Feliu

Pel que fa al número d’alumnes estrangers, representen un percentatge baix
respecte al total d’alumnes, malgrat presentar una tendencia creixent.
2010‐2011

2011‐2012

2012‐2013

MATRICULATS

505

480

506

ESTRANGERS

47

48

53

9,31%

10,00%

10,47%

% ESTRANGERS

Taula 25. Evolució d’alumnes estrangers en l’IES Hort de Feliu.
Font: IES Hort de Feliu.
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3.4.-

CICLES FORMATIUS

L’IES Hort de Feliu a què estan adscrits els centres d’educació infantil i primària
d’Alginet no ofereix cicles formatius. En la Ribera Alta hi ha 10 centres que ofereixen
esta formació: 1 a Alberic, 2 a Algemesí, 1 a Guadassuar, i 2 a Alzira (només un públic),
2 a Carcaixent (només un públic) i 3 a Carlet (només un públic).
Els centres públics que ofereixen cicles formatius en la Ribera Alta oferten les
següents especialitats:
Centre

Localitat

Especialitat

IES Consuelo Aranda

Alberic

Gestió administrativa. Grau mitjà
Administració i finances. Grau superior
Equips electrònics de consum. Grau mitjà
Sistemes microinformàtics i xarxes. Grau
mitjà

IES Bernat Guinovart

Algemesí

Gestió administrativa. Grau mitjà
Administració i finances. Grau superior
Mecanitzat. Grau mitjà
Manteniment electromecànic. Grau mitjà
Mecatrònica industrial. Grau superior

IES Sant Vicent Ferrer

Algemesí

Sistemes microinformàtics i xarxes. Grau
mitjà
Administració de sistemes informàtics en
xarxa. Grau superior
Desenvolupament d’aplicacions web. Grau
superior

Centre integrat públic de Alzira

Gestió administrativa. Grau mitjà

formació

Administració i finances. Grau superior

profesional

Suñer Sanchis

Luis

Transport i logística. Grau superior
Comerç internacional. Grau superior
Instal∙lacions de telecomunicacions. Grau
mitjà
Manteniment electrònic. Grau superior
Energies renovables. Grau superior
Instal∙lacions

frigorífiques

i

de

climatització. Grau mitjà
Prevenció de riscos professionals. Grau
superior
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Centre

Localitat

Especialitat

IES Arabista Ribera

Carcaixent

Gestió administrativa. Grau mitjà
Administració i finances. Grau superior
Instal∙lacions elèctriques i automàtiques.
Grau mitjà
Sistemes electrotècnics i automatitzats.
Grau superior
Electromecànica de vehicles automòbils.
Grau mitjà

IES Eduardo Primo Marqués

Carlet

Atenció

a

persones

en

situació

de

dependencia. Grau mitjà
Educació infantil. Grau superior
IES 9 d’octubre

Carlet

Gestió administrativa. Grau mitjà
Administració i finances. Grau superior
Comerç. Grau mitjà
Instal∙lacions elèctriques i automàtiques.
Grau mitjà
Sistemes electrotècnics i automatitzats.
Grau superior
Electromecànica de vehicles automòbils.
Grau mitjà

IES Guadassuar

Guadassuar

Conducció d’activitats físico‐esportives en
el medi natural

Taula 26. Cicles formatius oferts en els centres de la Ribera Alta.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

3.5.-

DANSA

Al municipi d’Alginet no hi ha centres que oferesquen estudis de dansa de cap
nivel.

3.6.-

FORMACIÓ PER A ADULTS

Al municipi d’Alginet està el Centre docent públic de formació bàsica de
persones adultes municipal d’Alginet ubicat en l’edifici antic IES “Hort de Feliu”, bé
immoble de propietat municipal, situat dins del Parc Hort de Feliu, C/ Mestre Chapí
s/n.
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El Centre disposa de 3 aules i un despatx. L’entrada a l’edifici està adaptada per
a discapacitats. Pel que fa als equips informàtics, es disposa de dos ordinadors per als
professors i de connexió a internet. El personal docent són 4 professors/es.
Els nivells que té autoritzats l’IES Hort de Feliu són batxillerat i ESO.
NIVELL EDUCATIU AUTORITZAT

UNITATS AUTORITZADES

LLOCS AUTORITZATS

3

105

EDUCACIÓ D’ADULTS

Taula 27. Nivells i places autoritzades en el centre docent públic de formació bàsica de persones adultes
municipal d’Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

El centre imparteix els següents estudis:
ESTUDIS OFERTATS

Castellà per a inmigrants
Alfabetització d’adults
Primer nivell del segon cicle del graduat en ESO

Taula 28. Estudis ofertats en el centre docent públic de formació bàsica de persones adultes municipal
d’Alginet.
Font: Centre docent públic de formació bàsica de persones adultes municipal d’Alginet.

L’evolució d’alumnes matriculats ha disminuït en els darrers anys i sempre ha
sigut inferior al total de places autoritzades, cosa que garanteix la disponibilitat de
places.
2010‐2011

2011‐2012

2012‐2013

92

79

69

TOTAL DE LLOCS
AUTORITZATS
105

Taula 29. Evolució d’alumnes matriculats en el centre docent públic de formació bàsica de
persones adultes municipal d’Alginet.
Font:. Centre docent públic de formació bàsica de persones adultes municipal d’Alginet.

Pel que fa al número d’alumnes estrangers, ha crescut de manera significativa
en el periode estudiat passant de ser un 3,2% en el curs 2010‐2011 un 15,9% en el curs
2012‐2013.
2010‐2011

2011‐2012

2012‐2013

MATRICULATS

92

79

69

ESTRANGERS

3

20

11

3,2%

25,3%

15,9%

% ESTRANGERS

Taula 30. Evolució d’alumnes estrangers en el centre docent públic de formació bàsica de
persones adultes municipal d’Alginet.
Font: Centre docent públic de formació bàsica de persones adultes municipal d’Alginet.
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3.7.-

IDIOMES

A Alginet no hi ha escola oficial d’idiomes. El Centre docent públic de formació
bàsica de persones adultes municipal d’Alginet tampoc té oferta formativa en idiomas.
El centre públic més proper que ofereix formació en idiomas és l’Escola Oficial
d’Idiomes d’Alzira.

3.8.-

MÚSICA

Pel que fa a centres on es poden cursar estudis de música, hi ha dos en Alginet
(Centre autoritzat elemental de música societat artística musical i Escola privada de
música Pascual Pérez Choví) però ambdos en règim privat.
El titular dels centres és la Societat Artística Musical d’Alginet. Ambdós centres
comparteixen l’edifici de la Casa de la música d’Alginet, situat en l’Avinguda 9
d’octubre, 2.

Imatge 4. Casa de la música d’Alginet.
Font: Elaboració pròpia.

Les ensenyances de música que es poden cursar en cada centre són:
CENTRE
Centre autoritzat elemental de música societat
artística musical

Escola privada de música Pascual Pérez Choví

ESTUDIS OFERTATS
Ensenyances elementals de música dels següents
instruments: clarinet, fagot, flauta travessera,
guitarra, oboé, percussió, piano, saxòfon, trombó,
trompa, trompeta, tuba, viola, violí, violoncel
‐

Taula 31. Estudis de música ofertats en Alginet.
Font: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Capítol 5.Educació
19

Elaboració de l’Auditoria Ambiental al municipi d’Alginet (València). Diagnosi Ambiental

3.9.-

FORMACIÓ NO REGLADA

L’Ajuntament d’Alginet, des de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local
organitza les següents accions de formació no reglada:


Cases d'Oficis, Escoles Taller i Tallers d'Ocupació (CO/ET/TE)



Formació Professional per a l'Ocupació (FPE)



Programes de Garantia Social (P.G.S.)



Formació Contínua



Formació en Noves Tecnologies



Tallers de Formació i Inserció Laboral (TFIL)

En el Capítol 4, Caracterísitques socioeconòmiques, apartat 3, Plans i programes
municipals d’ocupació i formació, del present estudi es mostra la relació de programes
de formació desenvolupats en el període 2007‐2012.
Tammateix, l’Ajuntament s’acull a les subvencions que concedeix la Conselleria
d’Economia, Indústria. Turisme i Ocupació per a la realització d’accions formatives dins
de les següents línies d’ajuda per a la formació:


Programa de Formació Professional per a l’ocupació (dirigit a persones
desocupades): pretén oferir als treballadors/es desocupats/des una formació
que els capacite per a l’exercici qualificat de distintes professions i per a l’accés
a l’ocupació. Contempla les modalitats: formació per a la inserció,
semipresencial, formació a mesura i tallers de formació i inserció laboral
(TFILs)



Plans de formació professional per a l’ocupació (dirigit a persones en actiu):
amb la formació professional per a l’ocupació es pretén proporcionar a les
persones treballadores, especialment a les ocupades, formació que permeta
optimitzar la millora de la capacitat professional i la promoció individual del
treballador/a.



Programa de Tallers d’Ocupació: es pretén incentivar la creació d’ocupació i
fomentar la requalificació de les persones desocupades.

El fet que les ajudes de Conselleria s’hagen reduït i que s’exigisquen objectius
d’inserció molt difícils d’aconseguir ha fet que no es dispose d’estes ajudes per a
l’organització d’accions formatives que l’Ajuntament no té capacitat d’assumir amb
fons propis, per la qual cosa, en el moment de redacció d’este estudi no hi ha en marxa
cap d’estes accions formatives.
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La formació no reglada que s’ofereix des de l’Ajuntament està enfocada a la
promoció de l’emprenedurisme (tallers formatius, jornades). No hi ha, però, una
programació anual constant donat que està subjecta bé a les ajudes de Conselleria bé
a l’oferta d’altres organismes col∙laboradors que ofereixen cursos gratuïts com són:
l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), la Càmara de Comerç de València, el sindicat
UGT, LA Federació Valenciana d’Empreser Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA).

4.- EDUCACIÓ AMBIENTAL.
Segons la informació facilitada per l’ajuntament d’Alginet, no hi ha una
programació anual d’accions formatives en educació ambiental. L’Ajuntament
tampoc està adherit a cap campanya en educació ambiental com puga ser la Setmana
Europea de la Mobilitat Sostenible, organitzada amb el suport de la Direcció General
de Medi Ambient i Transport de la Comissió Europea.

5.- CONCLUSIONS.
NIVELL ACADÈMIC DE LA
POBLACIÓ

La majoria de la població té estudis de segon grau (59,72%).
L’accessibilitat als estudis, prenent com a indicador la població
major de 16 anys que segueix estudiant, és baixa per a estudis
de formació professional, artístics i d’idiomes.

INFRAESTRUCTURA I
RECURSOS EDUCATIUS

L’ensenyança infantil de primer cicle existent no cobreix la
demanada potencial. L’ensenyança infantil de segon cicle i
primària està ben coberta, així com també l’ensenyança
secundària obligatòria. L’ensenyança de batxiller no cobreix la
demanda potencial.
L’ensenyament infantil, de primària i de secundària s’ofereix
en valencià amb alguna assignatura en anglés.
No s’ofereix formació en cicles formatius al municipi ni tampoc
en idiomes.
Alginet disposa d’escola per a adults.
Hi ha dos centres per a cursar estudis de musica però són
privats.
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La formació no reglada que s’ofereix des de l’Ajuntament està
enfocada a la promoció de l’emprenedurisme. No hi ha una
programació anual constant; està subjecta bé a les ajudes de
Conselleria bé a l’oferta d’altres organismes col∙laboradors que
ofereixen cursos gratuïts.

EDUCACIÓ AMBIENTAL

No hi ha una programació anual d’accions formatives en
educació ambiental. L’Ajuntament tampoc està adherit a cap
campanya en educació ambiental.
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