MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L’ESTABLIMENT
D’INDICADORS EN EDUCACIÓ

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 la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el plenari de juny Guanyar Alcoi va demanar un pla de xoc per a solucionar la
situació anòmala de la nostra ciutat en termes educatius (un 75% de l'alumnat es troba
matriculat en escola de titularitat privada quan la mitjana del País Valencià és d'un
30%). Se'ns va denegar entre altres raons per tractar-se d'una demanda molt poc
concreta. Com que per a fer propostes concretes, en realitat per a poder implementar
polítiques útils, es requereix tindre informació demanem en aquesta moció que es
reculla la informació necessària per a conéixer l'estat del sistema educatiu de la nostra
ciutat.
Per a l'any 2020 la Unió Europea va establir un seguit d'objectius per a assegurar
l'educació de qualitat en els estats membres. Són objectius mesurables congruents
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Independentment de les
dades en l'àmbit espanyol i valencià, és també important tindre'ls en compte en l'àmbit
local per tal de poder decidir sobre la realitat d'Alcoi basant-se en evidències.
Els indicadors són els següents:
1.- APRENENTATGE PERMANENT. La Unió Europea marca com a desitjable superar
15% de la població en aprenentatge permanent per dalt del.
2.- BAIX RENDIMENT. Assolir que el baix rendiment siga menor al 15% en les àrees
de llengua, matemàtiques i ciències.
3.- EDUCACIÓ SUPERIOR. Un 40% de la població de la ciutat entre 30 i 34 anys ha
d'haver finalitzat almenys l'Educació Superior.
4.- ABANDONAMENT PREMATUR DELS ESTUDIS. La proporció de persones d'entre
18 i 24 anys que no han cursat Educació Secundària Postobligatòria siga inferior al
10%.

5.- PARTICIPACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL. El 95% de xiquets i xiquetes entre 4
anys i l'edat d'escolarització obligatòria del país ha de participar de l'Educació Infantil.

Amb tot demanem:
PRIMER.- Que es reculla informació de manera sistemàtica cada curs d'aquests ítems
per a poder valorar la situació de l'estat de l'educació a Alcoi.
SEGON.- Que tenint en compte la situació anòmala de la xarxa pública de la ciutat,
que aquesta informació es reculla desagregant les dades en xarxa titularitat
pública/xarxa titularitat privada.
TERCER.- Que, acomplint amb la llei d'igualtat de 2007, aquestes dades estiguen
desagregades per sexe.
QUART.- Que les dades es facen públiques i puguen servir per a avaluar els avanços
dels nostres governs en la promoció de l'educació pública a la ciutat.

Alcoi, 27 de juny de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

