
Bétera, 3 de juliol de 2013

A l'atenció del Senyor Director Territorial d'Educació de València.

Senyor Inspector d'Educació, Enrique Luján Castro,

jo, Alicia Sanchis Pérez de León, amb DNI 33453957-C, com a representant dels pares 

del CEIP Lloma del Mas al Consell Escolar Municipal de Bétera, faig saber:

- que hem estat informats que, amb data de 3 de juliol de 2013, queden pendents 

d'escolaritzar en l'etapa d'infantil, al curs de 3 anys, aproximadament 10 xiquets al 

municipi de Bétera, la majoria dels quals, les seues famílies havien demanat matrícula als 

centres concertats de la localitat, centres que no oferixen línia en valencià.

- que, encara que hi ha places a les escoles públiques de la localitat per al curs de 3 anys 

d'infantil en línia en valencià, és intenció de la inspecció de zona recomanar l'habilitació 

d'una nova línia en castellà.

- que esta nova línia, recomanarà que s'habilte al CEIP Lloma del Mas, encara que este 

centre seguix un Programa d'Ensenyament en Valencià.

- que, a estes famílies no se'ls ha preguntat dins de la Comissió d'Escolarització del 

Consell Escolar Municipal si, a banda del desig de matricular als seus fills en un centre 

concertat de la localitat , hi ha una clara intenció que els estudis dels seus fills seguisquen 

una línia en castellà o pel contrari no tindrien inconvenient en que seguiren un 

ensenyament en valencià.

Amb tot això, exposem:

- que, no entenem que dins d'una política d'austeritat en la qual està previst la supresió 

d'un mestre de primària per al curs que ve, amb la problemàtica que durà esta decisió a 

l'hora de cobrir les tutories, l'administració crega convenient habilitar una nova línia al 

CEIP Lloma del Mas amb totes les despeses que comporta una decisó d'aquest tipus.

- que tot açò s'entén menys tenint en compte que el municipi compta encara amb places 

lliures per a xiquets d'esta edat.

- que, considerem que l'administració no ha tingut en compte a l'hora de prendre esta 

decisió la problemàtica que crearia el fet d'habilitar una nova línía de Programa Plurilingüe 

d'Ensenyament en Castellà en un centre que seguix plenament un Programa Plurilingüe 



d'Ensenyament en Valencià.

- que, en cas de que, finalment, siga necessari habilitar dita unitat, demanem que es faça 

respectant el Projecte Educatiu del Centre on hi ha un Programa Plurilingüe 

d'Ensenyament en Valencià.

I perquè així conste als efectes oportuns, ho signem, els representants dels pares al 

Consell Escolar de Centre juntament amb l'AMPA del CEIP Lloma del Mas,

a Bétera, a 3 de juliol de 2013
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