
Dades del curs 20132014   
Les dades es poden vore des de molts punts de vista  i estem  cansats de que  se’n  faça una 
utilització interessada i parcial d’eixa característica. 

 

Per nosaltres, els comptes que cal fer són els que posa de relleu Soledad Gallego Díaz. 

La mirada de Soledad: "Aprender a hacer cálculos" 

Comentario de la columnista de 'El País', Soledad Gallego‐Díaz, en 'Hoy por Hoy' .  

SOLEDAD GALLEGO‐DÍAZ   02‐07‐2014 

Aprender a hacer cálculos  

La reforma fiscal anunciada por el Gobierno quizás deje unos pocos euros más 
en el bolsillo de una parte de los ciudadanos. Desde luego, no serán suficientes, 
ni mucho menos, para pagar profesores particulares para sus hijos, si los tienen 
y  van  a  la  escuela  pública,  o  para  pagar  en  un  centro médico  privado  las 
pruebas clínicas que tanto tardan en la sanidad pública. 

El deterioro de los servicios públicos es evidente. Ahora ya no se puede echar la 
culpa, cínicamente, a  la población  inmigrante, porque centenares de miles de 
trabajadores  extranjeros  han  abandonado  el  país.  No,  ahora  si  la  lista  de 
espera  es  larguísima  es  simplemente  porque  hay menos médicos.  Según  los 
datos  del  ministerio  de  Hacienda,  la  Sanidad  Pública  ha  suprimido  de  sus 
plantillas  28.400  trabajadores  en  solo  los  dos  últimos  años,  un  descenso  sin 
precedentes en un país civilizado. Y según  los últimos datos de educación, en 
ese mismo periodo han desaparecido 22.600 docentes,  la mayoría profesores 
de instituto y de Formación Profesional. 

Eso son los cálculos que debemos aprender a hacer. 

 

Després  d’aquest  curs,  el  nostre  punt  de  vista  es  clar:  Sembla  que  l’escola  Vicent  Ventura 
segueix  siguent  un  instrument  valuosíssim  a  través  del  qual  CCOO  PV  atén moltes  de  les 
demandes de  formació de  les  treballadores  i  treballadors, de  la gent major, de persones de 
diferent origen, condició i situació, que no són ateses per altres instàncies. 
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Els números que segueixen, els càlculs que fem,  reflexen  de manera potser pobra, una realitat 
molt rica: Moltes persones, al llarg d’aquest curs han estat a l’escola i han trobat satisfacció 
per a algunes de les seues necessitats bàsiques. 

 

Resum de matrícula 
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Oferta formativa 
 

Ha estat semblant a la del curs 2012‐2013: Sis cursos reglats (dos del primer cicle; quatre del 
segon) i vint‐i‐quatre programes formatius. 

Han tingut caràcter quadrimestral els programes formatius d’Informàtica bàsica dels nivells 1 i 
2 i els tallers de dibuix. 

 

 

 

            

 

 

 

Cal assenyalar que hem encetat dos programes formatius (Taller de dibuix i Anglès, inicial i 
bàsic) amb una resposta satisfactòria i que continuen en l’oferta per al proper curs. 
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Alumnat 

 

El nombre d’alumnes es elevadíssim, amb una lleugera disminució respecte al curs passat (795 
alumnes matriculats) que es troba repartida pels diferents programes formatius. 

Al cens de l’alumnat figuren sis‐cents alumnes, el que significa que hi ha un nombre significatiu 
d’alumnes que acudeixen a més d’un grup. 
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Cal  ressaltar  alhora  l’alt percentatge de  certificacions dels  cursos.  El  grau de  fidelització  de 
l’alumnat  es  molt  elevat,  malgrat  la  dificultat  d’aconseguir  aquesta  qüestió  en  els 
ensenyaments de persones adultes. 

 

Tres grups de GES 2 i el nombre de graduats en secundària aconseguits mostren així mateix el 
gran rendiment de l’escola. 

   

Dones i homes 

 

El percentatge d’homes a l’escola supera ja el 33%. Entre els alumnes autòctons el nombre de 
dones  dobla  el  d’homes;  el  percentatge  de  dones  estrangeres  en  el  centre  supera 
lleugerament el dels homes estrangers (4%). 
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Alumnat estranger 
El percentatge d’alumnat estranger es manté. 

 

Amb  quaranta  vuit  nacionalitats,  dos  cents  setanta  vuit  alumnes  i  presència  d’africans, 
llatinoamericans,  asiàtics  i  europeus,  es  tracta  segurament  d’una  de  les  tasques  més 
necessàries que desenvolupa l’escola. 

      

Les  aules  d'espanyol  per  a  estrangers  constitueixen  quant  al  nombre  d'alumnes  una  de  les 

activitats més importants del Centre servint en la pràctica com aula d’acollida. Per a accedir als 

cursos d’espanyol s'avalua el nivell de coneixement de  l’  idioma  i s'informa de  la resta de  les 

activitats  a  les  quals  poden  tenir  accés.    En  la  seua  majoria  són  estrangers  en  situació 

administrativa  irregular  que  acaben  d'arribar  al  nostre  país  i  necessiten  el  coneixement  de 

l'espanyol per a poder resoldre situacions quotidianes (i a això van dirigits els continguts de les 
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nostres classes) alhora que els facilita l'acreditació que més tard utilitzaran per a regularitzar la 

seua estada a Espanya mitjançant l'arrelament social. 

   

Hi ha molts alumnes d’origen estranger que una vegada coneixen el centre a partir dels cursos 

d’espanyol aprofiten per a matricular‐se en altres programes. O siga l’ensenyament de l’idioma 

funciona  com  una  porta  d’accés  al món  de  la  formació,  tant  en  el  nostre  centre  com  de 

vegades als cursos de formació per a treballadors i treballadores de FOREM‐PV. 

 

Ensenyaments reglats 
L'alumnat que assisteix als ensenyaments reglats està composat per: 

 Persones d’origen estranger, que després de resoldre els problemes de regularització,  
treball, vivenda..., tornen per segona vegada al Centre, bé per a completar la formació 
d'espanyol  o  bé  per  a  obtenir  les  titulacions  bàsiques  que  li  permetran  l'accés  a  la 
formació contínua o ocupacional i per tant millorar la seua situació laboral i social. 

 Alumnat en la seua major part d'origen hispanoamericà, treballadors/es que veuen en 
les  proves  d'accés  a  cicles  de  formació  professional  la  possibilitat  de  ratificar  la 
formació prèvia tant acadèmica com  laboral  i  incorporar‐se a un cicle formatiu que  li 
permetrà trobar un treball més adaptat a la seua formació i interessos.  

 Joves que en tenir més de 16 anys i no haver estat escolaritzats en el sistema educatiu 
espanyol,  són derivats per  la  Inspecció Tècnica d'Educació als  centres d'adults per a 
completar l’ensenyament secundari.  

 Joves procedents dels instituts i que no han aconseguit el Graduat en Secundària en la 
seua majoria a causa de  la  incorporació tardana a  l'escola espanyola  i que necessiten 
aquesta titulació per a una inserció social satisfactòria en la vida adulta.  
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• Esment  especial mereix  l'alumnat  d'alfabetització,  d'origen majoritàriament  africà  i 
magribí   que, o bé no estan alfabetitzats o solament ho estan en  la  llengua dels seus 
països d'origen, el que dificulta el seu aprenentatge de l' espanyol. 

       

 

Altres programes formatius 
Als programes d’informàtica no assisteixen pràcticament alumnes estrangers. Si considerem la 
vesant  instrumental de  l’alfabetització en TIC  sembla que aquests programes haurien de  ser 
mes  demandats  per  l’alumnat  d’altres  països.  Caldrà  doncs  veure  si  l’horari  en  que  es 
desenvolupa  l’oferta  o  la  coordinació  amb  els  programes  d’espanyol  i  els  cursos 
d’alfabetització cal revisar‐los. 

 

 

8 de 9            Informe final del curs 2013‐2014                     Consell Escolar 140704                       http://enredrat2.wordpress.com/ 



Els programes d’Enredra’t, Taller de dibuix  i Anglès  tenen una presència molt majoritària de 
dones autòctones entre el seu alumnat. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cal  afavorir  que  d’altres  col∙lectius  de  l’escola  participen  també  en  aquests  programes. 
Iniciatives  com  les  d’aquest  curs  (programació  d’activitats  culturals  en  horaris  favorables, 
aprofitament  d’ofertes  variades  de  fora  de  l’escola,  lligam  amb  assignatures  dels 
ensenyaments reglats,...) han donat resultat en eixe sentit. 
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