
4. Alumnes de 2n sense Religió: 200,46 €  - 10% 
descompte per a socis = 180,41 €.

Per tant, quan es passarà càrrec al compte corrent 
dels socis per a pagar els llibres, als alumnes 
de 1r i 2n se’ls cobrarà la diferència entre els 
imports abans indicats i els 117 € d’ajuda de la 
Conselleria.

d) La resta d’alumnes hauran d’abonar l’import total dels 
llibres. Encara no s’ha passat càrrec al compte corrent 
perquè l’empresa distribuïdora encara no ha servit 
tots els llibres i per tant no sabem el preu d’aquells 
que encara no hem rebut. Una vegada tinguem tots els 
llibres servits i coneguem tots els preus, es farà un full 
informatiu individualitzat per a cada alumne indicant 
el preu de cada llibre i es passarà càrrec al compte 
corrent corresponent, previsiblement a finals del mes 
d’octubre.

6.- SITUACIÓ ACTUAL DE L’EDIFICI DE 
L’ESCOLA. DEBAT I VOTACIÓ DE LES 
PROPOSTES PER A SOL·LICITAR PER PART DE 
L’AMPA A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ.
Per part de la tresorera s’informa a l’assemblea dels s’informa a l’assemblea dels’informa a l’assemblea dels 
següents punts: 
a) Volem informar-vos de la situació actual de l’edificiolem informar-vos de la situació actual de l’edifici 

de l’escola, la falta d’espai que té i els problemes que 
suposa aquesta manca d’espai. El centre escolar per a 
dur a terme correctament el programa educatiu dins 
de cada curs escolar, necessita a més dels recursos 
humans (mestres) unes bones infraestructures i instal-
lacions. 

b) El col·legi públic “La Moreria” es composa de dos 
edificis, una part vella, que molts de vosaltres recor-
dareu de quan éreu menuts i anàveu a l’escola, i una 
part nova, més gran i amb unes bones instal·lacions.

c) Dins del Consell Escolar Municipal, és on es tracten 
totes les qüestions relacionades per al correcte funci-
onament de l’escola i es ací on es planteja per primera 
vegada la problemàtica de la falta d’espai a l’escola. 
Fa tres anys i mig, es comença a parlar de solucions i 
es quan comencen per part de l’ajuntament les nego-
ciacions amb Conselleria per a demanar una reforma 
de l’escola, en concret a la part vella de l’escola. Per a 
ficar-vos un poc al dia de tot açò explicarem el procés 
de negociació que s’ha portat estos últims anys, i que 
a hores d’avui encara està per resoldre.

d) Al gener de 2007 l’ajuntament, envia una carta a 
Conselleria per a conèixer l’estat del projecte de 
reforma i sol·licita una cita per a visitar personal-
ment al Director Territorial d’Educació de Castelló. 
Aquesta petició la fan conjuntament ajuntament, 
AMPA i la Direcció de l’escola, ja que entre tots es 
va decidir de portar les negociacions conjuntament i 
que sempre que hi haguera alguna reunió hi haguera 
representants de l’ajuntament, de l’AMPA i de la 
direcció de l’escola.

e) Al mes de febrer rebem contestació per part de 
Conselleria i es convoca una reunió a Castelló. A eixa 

reunió es desplacen l’alcalde, el regidor representant 
de l’ajuntament al Consell escolar, 3 membres de 
l’AMPA i la directora de l’escola. Una vegada allí, 
en primera instancia el Director territorial només vol 
rebre als representants de l’ajuntament, però se li diu 
que s’han desplaçat membres de l’AMPA i la directo-
ra de l’escola perquè la petició la van fer tots junts.

f) Es va preguntar per el projecte de reforma de l’escola, 
es va parlar del problema de la falta d’espai, que feia 
uns tres anys i mig que s’havia demanat la reforma de 
la part vella de l’edifici de l’escola i que no en sabíem 
res. El director territorial va dir que no es faria cap 
reforma, ja que la línea d’actuació era la de fer una 
escola nova. Nosaltres li diem que com podia ser això 
i li vam dir que oficialment ningú dels que estàvem 
allí representats, o siga, ni l’ajuntament, ni l’AMPA, 
ni la direcció de l’escola havia demanat mai oficial-
ment una escola nova. Que en cap moment s’havia 
parlat d’escola nova i que precisament havien passat 
tres anys i mig esperant les reformes de l’escola. Ell 
diu que no es farà cap reforma, que a les Coves va una 
escola nova.

g) Es va parlar del problema que suposava la incorpo-
ració el proper curs escolar 2007/2008 d’ una vintena 
d’alumnes de tres anys, del espai que farà falta per a 
fer desdoblaments de grups, per a fer recolzament a 
alumnes que ho necessiten, per a donar classes d’edu-
cació compensatòria, etc… Davant aquest problema 
el Director Territorial diu que faran el que faja falta, i 
que demanarà un informe al inspector de l’escola per 
a saber quin espai fa falta.

h) Al mes de juny, ja arrimant-se el final de curs 
2006/2007, ens fiquem un altra vegada en contacte 
amb el Director Territorial més que res per a solucio-
nar el problema de la falta d’espai per al curs vinent 
2007/2008. En rep a Castelló i parlem del problema 
del curs que vé, diu que es farà el que siga, que si fa 
falta espai es poden ficar aules prefabricades, que dis-
posen de calefacció i són molt còmodes. Ens comenta 
que al costat de l’escola hi ha un edifici en el que 
es podrien fer aularis si fes falta. Nosaltres li diem 
que això es propietat municipal, que es una Casa de 
cultura i que l’ajuntament cedeix el seu ús a l’escola 
sempre que fa falta.

i) També es torna a parlar del projecte de reforma de 
l’escola, i diu que no es farà cap reforma a on hi ha 
programada una escola nova. Que per a fer una escola 
nova fa falta un solar de entre 8000 i 1000 m2, que li 
fiquem un solar damunt la taula i ens farà una escola 
nova. Nosaltres li mostrem la dificultat de trobar un 
solar d’eixes característiques a la zona urbana del 
poble. Realment a esta reunió ja no queda tant clar 
lo de fer una escola nova, ja que primer parla de la 
possibilitat de fer aules a l’edifici de la casa de la 
cultura, i després parla de fer una escola nova i per 
tant de buscar un solar adequat. Finalment quedem en 
que la setmana venint enviarà un tècnic a l’escola per 
a vore in situ les instal·lacions i com es pot solucionar 
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