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A l'atenció del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez 

del Secretari Autonòmic d’Educació i Investigació, Miguel Soler Gracia 

del Director General de Política Educativa, Jaume Fullana Mestre 

del Director General de Centres i Personal Docent, Joaquín Carrión Candel  

del Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano Juan 

de la Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, Encarna Cuenca Carrión 

del cap del Servei d’Inspecció General d’Educació Jose Teófilo Blasco Alagarda 

de l’Alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany Campos 

del Regidor d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Bétera, Fernando José Cantarino Suñer  

 

 

 

Des de l’AMPA del CEIP Lloma del Mas de Bétera volem manifestar el nostre profund 

malestar pel manteniment a la nostra escola d’un grup PPEC amb 6 alumnes que 

enguany es consolida al nostre centre passant a primer de primària. 

 

Sabem que vosaltres no estàveu en els vostres càrrecs actuals quan es va implantar de 

manera irregular, per no dir il·legal, un grup PPEC a la Lloma del Mas de Bétera ara fa tres 

anys. Com que moltes de nosaltres sí estàvem al centre quan això va passar, formant part de 

l’AMPA i/o del Consell Escolar i, literalment, patírem tot el procés, volem fer-vos un resum per 

a posar-vos en antecedents. 

 

 Al  Consell Escolar de l’1 de juliol de 2013 es parla de la intenció de l’inspector 

d’aquell moment, el Sr. Enrique Luján, d’habilitar una línia en castellà a la Lloma i 

de la reacció contrària de direcció i de l’AMPA, que elabora un escrit de queixa per a 

presentar a la direcció territorial d’ensenyament i a l’inspector de zona. Aquest 

escrit fou signat per tots els representants de mares i pares del consell escolar.  

 En aquest escrit fèiem constar el següent: que se’ns havia informat que 

quedaven pendents d'escolaritzar en l'etapa d'infantil 3 anys uns 10 xiquets al 

municipi de Bétera, la majoria dels quals havia demanat matrícula als centres 

concertats de la localitat; que, encara que hi havia places a les escoles públiques de 

la localitat en línia en valencià, era intenció de la inspecció de zona recomanar 

l'habilitació d'una nova línia en castellà al CEIP Lloma del Mas, encara que aquest 

centre seguia i segueix un Programa Plurilíngüe d'Ensenyament en Valencià; que a 

estes famílies no se'ls preguntà dins de la Comissió d'Escolarització del Consell 

Escolar Municipal si hi havia una clara intenció que els estudis dels seus fills 

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

seguiren un ensenyament en valencià. També plantejàrem la incoherència pel fet 

que dins d'una política d'austeritat en la qual estava prevista la supressió d'un 

mestre de primària per al curs següent, amb la problemàtica que havia de portar 

esta decisió a l'hora de cobrir les tutories, l'administració creguera convenient 

habilitar una nova línia al CEIP Lloma del Mas amb totes les despeses que comporta 

una decisió d'aquest tipus i més tenint en compte que el municipi comptava encara 

amb places lliures per a xiquets d'esta edat. Consideràvem que l'administració no 

havia tingut en compte la problemàtica que crearia el fet d'habilitar una nova línia 

de PPEC en un centre que segueix plenament un PPEV i demanàrem que, en cas 

que finalment fora necessari habilitar dita unitat, es fera respectant el Projecte 

Educatiu del Centre. Aquest escrit, a diu d’avui, encara no ha tingut 

resposta... 

 Al consell escolar del 23 de setembre de 2013 la línia en castellà ja està en 

marxa amb 8 alumnes i sense haver estat aprovada pel Consell Escolar com 

marcava la llei, el director de baixa i els 3 grups de 2n de primària havien passat a 

ser 2 amb la màxima ràtio d’aquells moments: 30 alumnes per aula. 

 Al consell escolar del  6 de novembre de 2013 s’explica que es demanà 

assessorament al servei de llengua de Conselleria i se’ns diu que és una situació 
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PROVISIONAL per la manca de places en castellà a Bétera. També es parla de 

crear una comissió específica per a centralitzar tota la informació referent a la nova 

línia PPEC. 

 Al consell escolar del 12 de febrer de 2014 es parla sobre el tractament 

lingüístic de l’aula PPEC i l’AMPA aporta el text de disconformitat que es presentaria 

a l’ajuntament i a diferents organismes de la Generalitat. Aquest escrit es presentà 

a l'atenció de la Consellera d'Educació Cultura i Esport, Maria José Català, a la 

Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Bétera, Maria Rosario Martínez Cáceres, a 

la Cap d'Inspecció Educativa, Nieves Garcia Brizuela, al Director General de Centres 

i Personal Docent, Santiago Martí Alepuz, a la Directora General d'Innovació, 

Ordenació i Política Lingüística, Beatriz Gascó i a la Cap del Servei d'Ensenyament 

en Llengües, Eva Císcar.  

 En aquest escrit fèiem constar el següent: que gràcies al Reial Decret-Llei 

14/2012, al CEIP Lloma del Mas de Bétera el curs 2013/2014, a banda de patir les 

conseqüències de les retallades, vivíem una situació del tot incoherent provocada 

per l'Administració: l’augment de la ràtio en un 20% d’alumnes per aula va 

permetre que ens trobàrem amb dues aules de 2on de primària amb 29 i 30 xiquets 

al mateix temps que s’havia habilitat una unitat d’Infantil 3 anys en PPEC amb 

només 8 alumnes, incomplint, a més, el catàleg lingüístic del centre, PPEV, sense 

haver estat aprovada la seua modificació pel Consell Escolar, tot al·legant un 

problema d’espai en l’escolarització dels alumnes del municipi de Bétera. 

Destacàrem també que l'habilitació d'aquesta unitat per a 7 famílies, amb l'objectiu 

de garantir el dret d'escolaritzar els fills en castellà esdevingué un greuge 

comparatiu quan en el País Valencià s'estima que eixe curs hi hagué 14.000 xiquets 

que no pogueren ser escolaritzats en valencià per manca d'oferta pública. Que la 

majoria de famílies que van començar el curs en aquesta unitat habilitada havien 

sol·licitat l'escolarització en un centre concertat en el qual no havien tingut plaça i 

que no se'ls va informar de la concertació del centre d'educació infantil San 

Patricio; que l'inspector de zona, Enrique Luján Castro, no havia tingut en compte 

l'escrit que les famílies, mitjançant la representació de l'AMPA, li vàrem fer arribar 

el 3 de juliol del 2013 i no hi va haver cap voluntat de trobar una altra via de 

solució, tenint en compte, a més, que tant el CEIP Lloma del Mas com el CEIP Camp 

de Túria disposaven de places en PPEV, i que el Camp de Túria ja compta amb una 

línia PPEC. SOL·LICITÀREM que se'ns explicara quina normativa permetia i 

recomanava l'habilitació d'una unitat per aquest nombre reduït d’alumnes, 

vulnerant el catàleg lingüístic del centre i sense haver estat consultada ni aprovada 

al Consell Escolar del Centre; que es tingueren en compte els perjudicis que 

aquesta situació creava en el desenvolupament del dia a dia a l'escola; que no es 

mantinguera una situació que creava i afavoria la segregació; que es mantinguera 

una coherència en la utilització dels recursos públics en l'àmbit educatiu i no es 

retallara per una banda i per l'altra no se'n fera un ús eficient dels recursos; que 

l'administració traçara un pla de viabilitat per a retornar al CEIP Lloma del Mas la 

coherència amb el seu catàleg lingüístic, ja fora oferint alternatives per a eixes 

famílies o recomanant l'escolarització d'aquests xiquets i xiquetes en el PPEV que 

oferia i ofereix l'escola; que se'ns informara, tant a les famílies com a l'escola, de 

com es gestionava en aquell moment eixa situació, a nivell de recursos, i quines 

accions pensaven emprendre per a acabar amb l'alteració del projecte educatiu del 

centre; que els alumnes pogueren gaudir d'una educació, atenció i ensenyament de 

qualitat, un dret constitucional, per la qual cosa caldria tornar a habilitar 3 línies de 

2on de primària. I en aquest sentit i atesa la problemàtica d'espai i d'opcions 

d'estudi creixent al municipi de Bétera demanàrem que es procedira ja d'una 

vegada a la creació del tercer centre públic del poble. Aquest escrit, a diu d’avui, 

encara no ha tingut resposta... 
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I ara som al 2016, aquest grup que s’ha mantingut al llarg de tota l’etapa infantil ha de passar 

a primària i és el moment de regular la situació. Doncs no: el CEIP Lloma del Mas som un 

centre PPEV amb una aula a primer de primària en PPEC amb 6 alumnes i encara hem 

d’estar contentes que no ens han canviat el pla lingüístic. 

 

Aquesta situació continua essent anòmala i, a banda de ser una greu contradicció, és un 

obstacle per a la cohesió d’aquestos alumnes amb la resta del centre; també impedeix garantir 

els drets educatius de la resta d’alumnes amb necessitats educatives especials, i impedeix la 

correcta atenció a la diversitat de tot l’alumnat per part del centre. Al llarg del curs 2015-2016 

a l’aula de PT sols 24 alumnes han sigut atesos dels 43 valorats, a l’aula d’Audició i llenguatge 

26 alumnes han estat atesos dels 34 que necessiten aquest suport. A més, molts d’aquests 

alumnes que han sigut atesos no han pogut gaudir de les sessions que s’havien determinat en 

el seu informe, sinó moltes menys.  

 

Des de l’AMPA del CEIP Lloma del Mas SOL.LICITEM de l’administració una resposta a aquesta 

situació. 

 

D’una banda voldríem saber segons quina llei es pot mantenir aquesta aula amb només 6 

alumnes i vulnerant el catàleg lingüístic del centre. 

 

D’altra banda, volem que es dote a l’escola dels mitjans adequats per cobrir les necessitats 

d’atenció i garantir així els drets educatius de tot l’alumnat del centre amb diferents 

necessitats educatives, respectant la diversitat individual i els diferents ritmes d’aprenentatge. 

 

Esperem que aquest escrit tinga resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPA DEL CEIP LLOMA DEL MAS DE BÉTERA 

JULIOL DE 2016 

 

 

 
Entreguem al PROP una còpia d’aquest escrit per a cada destinatari més una còpia per al remitent per a que siga 
segellada. TOTAL 8 CÒPIES. 
 
Entreguem a l’Ajuntament de Bétera una còpia d’aquest escrit per a cada destinatari més una còpia per al remitent per 
a que siga segellada. TOTAL 3 CÒPIES. 
 
Entreguem al CEIP Lloma del Mas de Bétera una còpia d’aquest escrit per a que l’equip directiu del centre en tinga 
constància. 

 

 


