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El passat 11 d’abril de 2008 es va celebrar una l’Assemblea General Extraordinària de l’AMPA amb un únic
punt a l’ordre del dia: SITUACIÓ DELS ESTUDIANTS D’E.S.O. A PARTIR DEL CURS 2008/2009. A continuació
incloem les 2 circulars informatives que es van enviar posteriorment a tots els socis, en que es recullen els
temes tractats en assemblea i els resultats de la consulta corresponent.
1) 1ª CIRCULAR INFORMATIVA: L’ E.S.O. A LES COVES
Volem informar-vos breument d’allò que es va explicar en l’Assemblea General Extraordinària del passat
divendres 11 d’abril:
Al CONSELL ESCOLAR de 15/01/2008 se’ns comunica oficialment que per al proper curs 2008-09 NO es
podrà cursar al nostre poble el 1r Cicle d’ESO.
El passat dia 17/03/2008 vam tindre una reunió conjunta l’Ajuntament, la Direcció de l’escola i l’AMPA amb el
Director Territorial d’Educació de Castelló (màxim representant de la Conselleria d’Educació a la província de
Castelló), i al que l’AMPA sempre s’ha dirigit per a resoldre qualsevol tipus de problema.
En aquella reunió del 17/03/2008, ens van comunicar que definitivament Les Coves ja no tindria l’ESO a partir
del proper curs 2008/2009 i entre altres coses es va parlar i aclarir el següent:
-	����������������������������������
l’ESO ja no es cursarà a Les Coves
-	����������������������������������������������
la llei no permet l’adscripció a dos instituts
-	������������������������������������������������������������������������������������������������������
per al proper curs 2008/2009 és mantindrà com fins ara les dues línies d’autobús i el dret a menjador
als instituts de Sant Mateu i Vall d’Alba
-	���������������������������������������������������������������������������������������
els alumnes que comencen l’ESO a un centre, tenen el dret a acabar-la al mateix centre.
També vam informar al Director Territorial d’Educació que aquesta associació l’any 2002 va interposar un
recurs per via judicial contra la Conselleria d’Educació i en contra de la resolució del 08/03/2002 en la que
oficialment s’adscriu als alumnes de Les Coves a l’Institut de la Vall d’Alba.
El motiu de presentar aquest recurs va ser bàsicament el fet de que Conselleria no atenguera mai la voluntat
de l’assemblea de l’AMPA, que en vàries reunions i votacions sempre havia decidit anar a l’institut de Sant
Mateu.
El 30/07/2003, en assemblea extraordinària es va acordar desistir d’aquell recurs presentat a canvi d’un pacte
extrajudicial aconseguit amb la Conselleria d’Educació a través del Director General d’Ensenyament i exposat
pel Sr. Alcalde en aquells moments. Pacte que es considerava favorable als interessos de la nostra associació
i que a dia d’avui no s’ha complit. Aquell pacte, contenia en síntesi els següents apartats:
- El 1er cicle d’ESO es cursaria de forma indefinida a Les Coves.
- El transport escolar des de Les Coves a l’institut de la Vall d’Alba seria directe.
- Es formularia a la Conselleria d’Educació una proposta conjunta entre els pares d’alumnes i l’ajuntament amb
el millor itinerari possible per als alumnes de 2on cicle d’ESO residents als masos del terme municipal.
- La Conselleria d’Educació, així com l’ajuntament es comprometien a realitzar les obres de reforma
necessàries al col·legi La Moreria per a què es cursés el 1er cicle d’ESO en les mateixes condicions que a
l’institut.
- La Conselleria també assumia el compromís de facilitar transport i menjador gratuïts a tots els alumnes de
Les Coves que en aquell moment cursaven estudis a l’IES de Sant Mateu fins a la seua finalització.
A canvi de tot açò, es va acceptar l’adscripció a l’IES de la Vall d’Alba dels alumnes del 2on cicle d’ESO del
Col·legi La Moreria.
En definitiva, ja no tindrem l’ESO a Les Coves a partir del curs 2008/2009 i l’adscripció que ens correspon és a
l’IES de Vall d’Alba, però si mirem les dades dels ultims anys veiem que en l’actualitat, ja estan cursant estudis
a Sant Mateu un 68% d’alumnes i a Vall d’Alba un 32%. L’estimació per al proper curs -6é, 1r i 2n d’ESO- és
de 80% a Sant Mateu, 15% a Vall d’Alba i 5% d’indecisos.
I atenent a estes circumstàncies esmentades, demanem l’opinió de tots el socis i en el cas de que la majoria
optara per sol·licitar el canvi d’adscripció, els passos a seguir serien, paral·lelament:

