
	  

	  

 

DOCUMENT SOBRE LA PROBLEMÀTICA EDUCATIVA A BENIGÀNIM 
 

Des de Compromís per Benigànim vam incloure al nostre programa electoral tota un sèrie de 
propostes per tal de tractar de resoldre algunes de les mancances més evidents a l’àmbit educatiu 
que el nostre poble arrossega des de fa dècades. Hi ha dos problemes especialment greus que els 
governs municipals i autonòmics anteriors han estat incapaços d’abordar amb èxit. En aquest sentit, 
i aprofitant la jornada de treball amb el Conseller d’Educació Vicent Marzà, el nostre col·lectiu voldria 
traslladar-li aquestes qüestions d’enorme transcendència per als veïns i veïnes de Benigànim. 

En primer lloc, la particular configuració del centre escolar de primària (CEIP Beata Inés), una 
única escola repartida en tres edificis diferents, amb els problemes que això comporta: problemes de 
desplaçament per a les famílies a causa de la gran distància entre els diferents edificis del centre, la 
multiplicació de despeses ordinàries, dificultats en la mobilitat dels alumnes que fan servir el 
menjador amb el consegüent encariment del servei, la manca de professionals específics per tal de 
cobrir les necessitats d’atenció a la diversitat en cada centre, etc. És per això, que considerem 
imprescindible la següent actuació: 

• La unificació del centre CEIP Beata Inés en un únic espai tenint en compte el projecte que 
havia estat elaborat anteriorment per part de la mateixa Conselleria d’Educació. O bé, 
buscant alternatives econòmicament més viables. 

En segon lloc, la manca d’un servei d’escola pública i en valencià entre els zero i els tres anys. 
Aquesta situació al nostre poble ha permès que l’antiga escola de religioses, ara convertida en 
fundació municipal, siga l’única opció educativa disponible per aquesta franja d’edat. Una 
conseqüència immediata d’aquest fet és la creació d’un grup que comença la seua escolarització en 
castellà i no l’abandona fins que acaba l’ESO. Per tant, suggerim la següent iniciativa: 

• Estudiar la possibilitat d’estructurar un sistema d’escola pública i en valencià de zero a tres 
anys. En aquest sentit, caldria explorar mecanismes de col·laboració entre els ajuntaments i 
la Conselleria d’Educació. 



	  
ANNEX: LOCALITZACIÓ DEL CENTRE CEIP BEATA INÉS, FRAGMENTAT EN TRES EDIFICIS DIFERENTS. 
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