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Pares i mares per una educació digna i sense aglomeracions 
 

La Coordinadora d’AMIPAS d’Alcúdia insta la Conselleria d’Educació a incloure en els 
pressuposts de 2010 la construcció d’un nou col·legi públic d’Infantil i de Primària 
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Volen un nou centre d'Educació Infantil i Primària ja. La plataforma Coordinadora 
d'AMIPAS d'Alcúdia aquesta vegada no esperarà que la falta de places escolars els 
desbordi, tal com ha ocorregut amb l'ensenyament secundari. Després d'anys de 
reivindicacions, els alumnes del nou institut Port d'Alcúdia encara hauran de començar 
les classes en aules prefabricades el setembre, en espera que el nou edifici estigui 
enllestit. Això sí, les obres avancen a bon ritme. 
 
Desdoblament 
 
Fins ara el problema de falta d'espai es limitava a l'ensenyament secundari. La 
construcció, fa uns anys, del col·legi S'Hort des Fasser havia pal·liat les necessitats 
locals, però el Govern s'ha vist obligat a autoritzar enguany el desdoblament d'una nova 
aula al col·legi concertat de la Consolació per poder cobrir la demanda. Així es repeteix 
el mateix problema que va obligar per primera vegada el 2008 a desdoblar un curs a 
l'esmentat centre. El que semblava una solució puntual comença a enquistar-se. Les 
associacions de mares i pares d'alumnes d'Alcúdia, reunides el 18 de juny en assemblea, 
varen acordar remetre un escrit a la Conselleria d'Educació en el qual sol·liciten la 
inclusió en els pressuposts de 2010 de la construcció d'un centre d'Educació Infantil i 
Primària als terrenys que l'Ajuntament ha posat a disposició del Govern, a la zona de 
l'estany Redó darrere el Mississipí. 
Segons la Coordinadora d'associacions de mares i pares d'alumnes d'Alcúdia, "un retard 
representaria conseqüències irreparables per a la millora de la qualitat educativa dels 
centres d'Educació Infantil i Primària del nostre municipi". 
 
Els pares sol·liciten, a més, que es prevegi urgentment incloure en el pròxim pla 
d'infraestructures l'ampliació del nou IES Port d'Alcúdia per oferir ensenyaments 
postobligatoris, entre d'altres, el Batxillerat. En tercer i darrer lloc exigeixen l'elaboració 
d'un pla amb dotació pressupostària de desmassificació de l'actual IES Alcúdia i 
adequació dels espais que s'han anat alterant en els darrers anys per poder donar cabuda 
fins a 850 alumnes quan les previsions inicials de l'edifici, segons la seva tipologia, eren 
de menys de 600 estudiants. Els pares pretenen així que, un cop s'inauguri el nou IES 
Port d'Alcúdia, l'IES d'Alcúdia vagi recuperant a poc a poc la seva fisonomia original. 
 
Els pares d'Alcúdia acompanyen el document que remetran a la Conselleria d'Educació 
del Govern de dos gràfics, en els quals es pot apreciar l'evolució de l'oferta i la demanda 
de places escolars en el municipi, com també la piràmide poblacional que mostra un 
augment de la població en edat fèrtil. "Hem decidit fer arribar a la Conselleria 
d'Educació la gran preocupació dels pares i mares per la situació de massificació de les 
aules dels nostres centres (la majoria de les quals són ocupades per un nombre 
d'estudiants superior a l'oferta) i per la previsible demanda d'escolarització per als 
pròxims cursos, tenint en compte les dades de població escolar del darrer any i 
l'increment de joves en edat de tenir fills". 



 


