PREGUNTA-PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE TALLERS A LES
ESCOLES

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el curs 2016-17 les escoles públiques d’Alcoi (excepte el Tomàs Llàcer) juntament
amb l’escola concertada Santa Ana es van acollir a la jornada continua. Això significa
que l’horari es condensa de 9h a 14h. Posteriorment hi ha la possibilitat que les
nostres xiquetes i xiquets assistisquen al menjador i en acabat als tallers gratuïts de
l’escola.
Aquests tallers es van presentar com una possibilitat de diàleg entre les escoles i la
comunitat educativa. Alcoi és ciutat educadora i a la carta de ciutats educadores diu
així (http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf):
«(17) Les intervencions encaminades a resoldre les desigualtats poden adquirir
múltiples formes, però hauran de partir d’una visió global de la persona,
configurada pels interessos de cada una i pel conjunt de drets que incumbeixen
a tothom. Qualsevol intervenció significativa ha de garantir la coordinació entre
les administracions implicades i els seus serveis. Es fomentarà també la
cooperació de les administracions amb la societat civil organitzada de manera
lliure i democràtica en institucions de l’anomenat tercer sector, organitzacions
no governamentals i associacions anàlogues.»
Els tallers de les escoles haurien de ser la plataforma perfecta per a desenvolupar

aquest principi al que estem adherits com a ciutat. A més a més sabem que a altres
ciutats l’Ajuntament hi col·labora econòmicament per a que aquests tallers puguen
combinar una alta qualitat amb la seua gratuïtat per tal d’evitar la desigualtat per raons
de classe social.
En aquest sentit PREGUNTEM:
- Hi ha una partida específica per a aquest propòsit?
Si no és així el nostre PREC és:
Incloure en els propers pressuposts una partida específica per a que les xiquetes i
xiquets de les escoles que s’hagen acollit a aquest horari puguen gaudir de tallers
educatius que suposen una inversió pedagògica de qualitat per tal d’evitar la
desigualtat per nivell econòmic.
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