
UNA MESA PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA A ALCOI

Fa anys que a la xarxa pública d’ensenyament a Alcoi patim d’una situació anòmala que

any rere any és cada vegada més preocupant. 

Segons  les  dades  d’oferta  de  places  als  centres  d’ensenyament  d’infantil  (2n  cicle)  i

primària que aporta la Conselleria d’Educació al seu web, Alcoi té 2.061 places a l’escola

pública i 3.994 a la concertada. Això en termes d’unitats suposa 81 unitats en educació

pública i  141 en escola concertada,  només un 36,5% del total és totalment pública.  La

mitjana espanyola és del 70% (curs 2018-19; dades Ministerio de Educación y Formación

Profesional).  No hi ha dubte que estem en una situació de desavantatge respecte a la

resta de l’estat. 

Si  parem  atenció  a  les  dades  de  matriculació  del  curs  2021-2022  facilitades  per

l’Ajuntament d’Alcoi podem veure el següent respecte l’educació obligatòria: 

- Educació Infantil de 2n cicle i Primària: 31,67% a la xarxa pública 

- ESO: 31,18% a la xarxa pública 

- Formació Professional Bàsica: 49,71% a la xarxa pública. 

Es tracten d’unes dades que posen en evidència el greu problema que tenim a l’educació

pública a la nostra ciutat  en termes de matriculació.  Però necessitaríem dades i  major

informació que vaja més enllà d’aquestes dades i que no tenim. Per exemple no tenim

dades de segregació escolar (on es concentren els col·lectius més vulnerables) tot i que

les podem intuir. No tenim dades tampoc sobre abandonament prematur dels estudis. Ni

sobre absentisme. Ni sobre coeducació. Ni hi ha cap espai de reflexió i debat que permeta

analitzar quins són els principals entrebancs de l’educació pública a Alcoi. Ni tampoc un

espai que permeta posar en valor els nombrosos èxits d’aquesta educació pública. 

Des de la plataforma ciutadana Guanyar Alcoi pensem que és urgent i imprescindible obrir

aquests  espais  de  reflexió  i  debat  al  temps  que  reclamar  anàlisis  acurades  sobre  la

situació de l’educació a la nostra ciutat. Els nostres xiquets, xiquets i joves s’ho mereixen. I

la  nostra  ciutat  s’ho  mereix.  Per  eixe  motiu,  per  poder  obrir  un espai  de trobada i  de

reconeixement. Per poder obrir noves línies d’acció que ens ajuden a reclamar objectius

comuns us convoquem el proper divendres 26 de novembre a les 18.30 h a la seu del Club

d’Amics i Amigues de la Unesco (c/ Cid, 12 Alcoi).


