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1 INTRODUCCIÓ
El present estudi, elaborat per la Trobada de Plataformes Comarcals, té per objectiu 
l’anàlisi de l’evolució de les unitats en els centres públics i concertats des del curs 
2008/09, fins a l’actualitat.

Amb les dades d’aquest estudi a la mà es pot apreciar que la supressió d’unitats a la 
publica en l’arranjament escolar no es deu exclusivament a la baixada de la natalitat, 
tal i com argumenta la Consellera d’Educació ,M. José Catalá.

Un estudi que va des de l’àmbit general del conjunt del País Valencià, fins a la 
concreció en determinades localitats: Alaquàs, Castelló i Ontinyent. Tres ciutats amb 
escoles en lluita pel manteniment de les unitats i escoles públiques, els representants 
de les quals formen part de la Trobada de Plataformes Comarcals.

Les fonts a les quals hem acudit per a elaborar el treball han estat les estadístiques 
del Ministeri d’Educació i les comissions d’escolarització o els ajuntaments de les tres 
localitats esmentades.

Amb aquest estudi la Trobada de Plataformes Comarcals pretèn desmuntar els 
arguments fàcils de la Conselleria d’Educació, però també reiterar el compromís 
amb l’escola pública de les escoles, persones i entitats que formen part d’aquesta 
plataforma que lluita i treballa per revertir les polítiques de retallades dels governs 
valencià i espanyol, fomentar l’ensenyament en valencià i millorar les condicions de 
l’escola pública i de l’educació del nostre alumnat.

2 DADES I ANÀLISI
País Valencià

n Unitats Infantil 2n cicle 2009/14

Curs 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Centres públics 5099 5111 5150 5017 4951

Centres privats 1975 1980 1992 1992 2035

 dels quals Concertats 1551 1561 1575 1597

Nota: les dades del curs 2008/09 no estan desglossades per etapes en infantil.
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En pública, el saldo de supressions és de 148 unitats en el període 2009-2014. Entre 
2009/10 i 2011/12, la pública va créixer en 51 unitats i des del curs 2012/13, moment de 
l’aplicació de l’augment de ràtios, n’ha perdut 199. És a dir, ha perdut en els dos últims 
cursos molt més del que va guanyar en els dos cursos anteriors. Per tant, ara mateix 
el nombre d’unitats està per baix de les que n’hi havia en el curs 2009/10. L’impacte de 
l’augment de ràtios és nefast en la pública.

En privada, que inclou concertada i no concertada, en canvi, s’han creat 60 unitats 
més en el mateix període 2009/10 a 2013/14. Fins i tot en el curs de l’aplicació 
de l’augment de ràtios no va perdre cap unitat i en el curs següent, 2013/14, ha 
incrementat 43 unitats.

Si mirem les dades que tenim de concertada, el creixement d’unitats en el període 
estudiat és de 46 unitats fins el curs 2012/13, és a dir, la majoria de les unitats creades 
en l’àmbit privat (60) se les ha endut la concertada (76,6%).

En percentatges, la pública ha perdut en el període estudiat un 3% de les unitats 
(un 3,8% des del curs 2011/12) mentre que la privada ha augmentat exactament el 
mateix percentatge, un 3%, en el mateix període. Si mirem només la concertada, el 
percentatge també és d’un 3% de creixement.

n Unitats Infantil 2008/14

Curs 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Centres públics 5685 5812 6023 6230 6146 6090

Centres privats 3239 3413 3663 3750 3717 3874

 dels quals Concertats 1659 1659 1676 1702 1702
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En el conjunt de l’educació infantil (1r i 2n cicle), passa el mateix. La pública ha perdut 
unitats des del curs 2011/12, mentre la privada i la concertada creixen.

El saldo d’alumnat en pública és de 233 alumnes menys en el període 2008/09 a 
2013/14. En el curs 2011/12 es va arribar a un màxim de 110.847 alumnes. Des d’eixe 
curs, s’han perdut 6.331 alumnes. En canvi, el saldo en l’àmbit privat ha estat positiu. 
S’ha incrementat en 1.907 alumnes en el mateix període. En concertada, en els tres 
cursos que tenim dades (de 2010/11 a 2012/13), l’increment ha estat de 2.650 alumnes.

En percentatges, la pública ha perdut un 0,22% si agafem la diferència entre el curs 
2008/09 i 2013/14. Però si el percentatge l’agafem des del curs 2011/12, amb el màxim 
d’alumnat referit, el percentatge es dispara al 5,7%. En privada, l’increment representat 
el 4%. En concertada, l’increment representa el 6,8%.

n Centres públics
n Centres privats
n   dels quals Concertats

n Alumnat Infantil 2n cicle 2008/14

Curs 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Centres públics 104749 105689 108120 110847 107730 104516

Centres privats 47844 47338 47626 48105 49381 49751

 dels quals Concertats 38928 39572 41578
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Les dades d’alumnat referides al conjunt de l’etapa d’infantil, apunten en el mateix 
sentit que en el segon cicle. Disminueix el nombre d’alumnat en la pública i 
s’incrementa en la privada i concertada.

n Alumnat Infantil Total 2008/14

Curs 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Centres públics 114504 116109 121286 125884 123235 120035

Centres privats 66504 67841 70965 71804 71877 73152

 dels quals Concertats 40433 41134 43192

0

30000

60000

90000

120000

150000

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

n Centres públics
n Centres privats
n   dels quals Concertats

114504

66504

116109

67841

121286

70965

40433

125884

71804

41134

123235

71877

43192

120035

73152



Informe evolució unitats escolars pública/concertada / 7

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

n Centres públics
n Centres privats

n Unitats / Alumnat Infantil 2008/14

Curs 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Diferència 08/14 %

Unitats Centres públics 5685 5812 6023 6230 6146 6090 450 7

Unitats Centres privats 3239 3413 3663 3750 3717 3874 635 20

Alumnat Centres públics 114504 116109 121286 125883 123235 120035 5531 5

Alumnat Centres privats 66504 67841 70965 71804 71877 73152 6648 10
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L’única conclusió possible davant d’aquestes dades és que l’augment de ràtios explica 
en bona mesura la retallada brutal d’unitats que només ha afectat la xarxa pública. Si 
l’argument principal de la retallada fóra, com argumenta insistentment la Consellera 
d’Educació, M. José Català, hauríem d’esperar una reducció d’unitats també en la xarxa 
privada i concertada que no s’ha produït.

Per tant, és evident que la Conselleria d’Educació ha blindat la xarxa privada i 
concertada de qualsevol retallada d’unitats i ha carregat contra la xarxa pública. 

n Unitats / Alumnat Infantil  2n cicle 2009/14

Curs 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Diferència 08/14 %

Unitats Centres públics 5099 5111 5150 5017 4951 -148 -3

Unitats Centres privats 1975 1980 1992 1992 2035 60 3

Alumnat Centres públics 105689 108120 110847 107730 104516 -1173 -1

Alumnat Centres privats 47338 47626 48105 49381 49751 2413 5
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Aquesta és realment la concepció de la consellera del dret a la lliure elecció de les 
famílies de l’educació que volen: aneu a la concertada que estem desmantellant la 
pública.

Ontinyent

Amb fons roig, escoles PEV. La resta, PIP. Només han suprimit unitats en escoles 
públiques i PEV.

*Unitats que van eliminar el curs passat (1 unitat per cada per escola: 3 de 3 anys i 1 
de 1r primària: totes públiques i totes en valencià). Com podeu veure a les concertades, 
excepte la de 7 alumnes que té una unitat, la resta tenen dues unitats totes.

L’escola núm. 6  va demanar fa dos cursos que una de les dues línies fora en 
valencià. La cosa no els ha anat bé perquè el curs 2014/2015 no s’ha matriculat 
NINGÚ en valencià i els han suprimit la unitat sense que estiguera contemplada en 
l’arranjament.

n Ontinyent Evolució del nombre d’alumnat per cursos escolars 2007/15

Curs Infantil Primària ESO TOTAL

2007/08 1251 2572 1847 5670

2008/09 1270 2553 1807 5630

2009/10 1271 2498 1721 5490

2010/11 1246 2509 1778 5533

2011/12 1231 2547 1751 5529

2012/13 1220 2576 1724 5520

2013/14 1189 2549 1765 5503

2014/15 1055 2642 1779 5476

n Ontinyent Alumnat de 3 anys per centres 2007/15

Centres públics Centres Privats Total

Curs 1 2 3 4 5 6 total 1 2 3 4 5 total

2007/08 50 25 50 50 24 48 247 48 25 50 25 25 173 420

2008/09 48 25 46 50 32 50 251 50 25 50 25 25 175 426

2009/10 46 25 50 50 18 50 239 50 22 50 25 25 172 411

2010/11 48 23 48 46 12 47 224 46 24 50 26 25 171 395

2011/12 44 25 50 50 20 48 237 49 25 49 25 25 173 410

2012/13 44 20 46 50 12 48 220 57 21 46 29 20 173 393

2013/14 34 21 35 50 10 26/21 197 44 16 54 30 24 168 365

2014/15 26* 15 27* 50 19 26/26 163 33 7 43 27 21 131 294
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Alaquàs
En els últims anys a la població d’Alaquàs el número de xiquets matriculats en 3 anys 
ha anat baixant any, darrere any, però com poder comprovar a les gràfiques només 
han baixat en les matriculacions de les escoles públiques que son les úniques que han 
perdut unitats.  

L’aplicació del districte únic i l’augment de ràtio ha fet que el numero d’unitats en les 
escoles públiques siga menor, en canvi les unitats de les concertades són les mateixes 
i a més ha augmentat el nombre d’alumnat a l’escola concertada. En els últims tres 
cursos ha segut suprimides 5 unitats de les escoles d’Alaquàs, totes elles en escoles 
públiques, cap a les concertades. A l’hora que les escoles públiques han deixat de 
matricular a a 135 alumnes, les escoles concertades han augmentat en 4.

Aquestes supressions han segut justificades per Conselleria en en el descens de la 
natalitat , però pareix que aquest descens només afecta a la pública, cap a les escoles 
concertades. D’aquesta forma quan les families han de triar on matricular al seus fills 
es troben una menor oferta en les escoles publiques i la mateixa a la concertada.

 Al descens de la natalitat afegim l’augment de ratio a 30 alumnes aplicat en varies 
escoles de la localitat  que ajuda a disminuir les unitats i la qualitat de l’educació 
perquè es trobem amb aules massificades.

Per últim ens agradaria destacar la casuística d’aquesta població. A Alaquàs als 
dos últims anys s’ha eliminat la línia d’entrada a una escola pública, açò pot comportar 
el tancament d’una escola pública al mateix temps que els concerts  educatius van 
augmentat.
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Castelló
Fins a l’aplicació al curs 2013/14 de l’augment de ràtio, tots els centres concertats 
superàven la ràtio per aula a quasi tots els cursos. 

El curs 2013/14 es va suprimir 1 línia escolar al CP Blasco Ibànez, al curs 2014/15 es 
van suprimir 4 més (CP; Bisbe Climent, CP Herrero, CP Mestre Antonio Armelles i CP 
Mestre Canós) . Totes les supressions de línies s’han portat a terme a l’escola pública i 
en línies en valencià. 

L’aplicació del districte únic i l’aument de ràtio ha fet que augmentara el nombre 
d’alumnat a l’escola concertada. 

Si comparem l’evolució de l’alumnat de 3 anys tant a la pública com a la concertada 
podem vore que al curs 2009/10 hi havia 1.258 alumnes matriculats a Infantil 3 anys a 
l’escola pública i 350 a l’escola concertada, fent un total de 1.608 alumnes matriculats a 
Infantil 3 anys a la ciutat de Castelló. 

Actualment, al curs 2014/15 hi ha 1.150 alumnes matriculats a Infantil 3 anys a 
l’escola pública i 428 a l’escola concertada, fent un total de 1.578 alumnes matriculats a 
Infantil 3 anys a la ciutat de Castelló. 

Per tant, havent només una diferència de 30 alumnes menys matriculats a Infantil 
3 anys a la ciutat de Castelló, l’escola pública ha patit una retallada de 6 unitats 
d’Infantil 3 anys públiques i en valencià en els darrers 5 cursos escolars, 4 de les quals 
comportaran en els anys vinents retallades de 4 linies completes a l’escola pública i en 
valencià. 

D’aquestes dades podem extreure les següents conclusions:

�� La supressió de línies s’ha portat a terme només a l’escola pública i en valencià.
�� Aquestes supressions no es justifiquen en el descens de la natalitat ni de l’alumnat 

ja que els descens de l’alumnat matriculat a Infantil 3 anys ha estat només de 30 
alumnes. 
�� L’aplicació el curs 2013/14 de l’augment de ràtios i el districte únic ha provocat 

la massificació de determinats centres en detriment d’altres. Ha produit una 
distribució desigual de l’alumnat. 
�� La supressió de les línies que s’ha produit a la ciutat de Castelló es conseqüència 

directa de l’aplicació del districte únic i de l’augment de ràtios, no del descens de 
l’alumnat. 

n Castelló Unitats i alumnat de l’escola pública i concertada 2009/15

Infantil 3 anys Escola Pública
Total

Escola concertada
Total

Ciutat de Castelló
Total

Pública Concertada

Curs Unitats Alumnat Unitats Alumnat Unitats Alumnat Unitats Alumnat Unitats Alumnat

2009/10 57 1258 13 350 478 10533 117 3109 595 13642

2010/11 55 1271 15 406 482 10609 136 3572 618 14181

2011/12 57 1367 15 401 485 10932 135 3594 620 14526

2012/13 56 1234 15 434 490 10983 135 3736 625 14719

2013/14 54 1156 15 412 490 10863 135 3788 625 14651

2014/15 51 1150 15 428 489 10941 135 3853 624 14794



Informe evolució unitats escolars pública/concertada / 13

3 CONCLUSIONS I PROPOSTES
Amb aquest estudi queda demostrat que la baixada de la natalitat no ha estat l’únic 
motiu pel qual s’han retallat unitats. N’hi ha d’ideològics que també ho justifiquen. I no 
són altres que la política del govern valencià de desmantellar la xarxa educativa pública 
(amb l’excusa de la crisi i, pel tema que ens ocupa, amb l’excusa de la baixada de la 
natalitat) i fomentar la xarxa privada, especialment la concertada. 

Per això la Conselleria d’Educació va implantar el districte únic i per això 
l’arranjament escolar s’usa, no per a planificar l’escolaritat, sinó per a retallar la 
pública mentre s’amplia la concertació d’unitats. 

Per això la Conselleria d’Educació ha engegat una campanya propagandística a favor 
de la llibertat d’elecció de centre per part de les famílies que tot el món sap que està 
pensada per a afavorir la concertada (només tenen llibertat d’elecció les famílies amb 
recursos per a fer front les despeses en centres concertats).

Per això la Consellera d’Educació, M. José Català, va afirmar en l’assemblea d’una 
patronal de la concertada, que tenien tot el seu suport contra “el pensamiento único”. 

Davant d’aquesta aposta clara i descarada per la concertació i pel desmantellament 
de la xarxa pública, la Trobada de Plataformes Comarcals denuncia la deixadesa de 
funcions per part del Govern Valencià en menystenir la xarxa pública, que depén de 
l’administració i per tant dels ciutadans i ciutadanes, i fomentar la xarxa concertada, 
que depén majoritàriament de l’església catòlica. I per tot això, proposem les mesures 
següents:

1. La recuperació de les ràtios anteriors al 2012, abans de les retallades i de 
l’aplicació de la LOMQE, com a mínim.

2. Planificació de la distribució equilibrada d’alumnat per tal de millorar la qualitat 
educativa, eliminant la implantació de l’anomenat “districte únic”.

3. Construcció immediata dels centres docents compromesos en el Creaescola.
4. Que es garantisca en tots el casos la continuïtat dels programes plurilingües en 

valencià.
5. El compliment de la legalitat vigent d’ocupació i seguretat d’espais docents.
6. La recuperacio de tota la plantilla de professorat que les polítiques de retallades 

estan suprimint en els últims anys.
7. La xarxa pública ha de ser l’eix vertebrador del sistema educatiu, per tant, no 

es poden suprimir unitats dels centres públics mentre s’estiguen mantenint els 
concerts.

En eixe sentit, la Trobada de Plataformes Comarcals continuarà treballant per 
aconseguir aquests objectius, continuarem reflexionant col·lectivament i lluitant 
al carrer juntament amb la comunitat educativa i tots els col·lectius culturals i 
socials, contra unes polítiques amb uns principis i uns valors mercantilitzadors, 
del neoliberalisme més agressiu, que s’està duent a terme contra l’escola pública 
i l´educació, i per continuar creant xarxes de resistència. Així mateix, continuem 
treballant per un model d’escola laica, en valencià, inclusiva i compensadora de 
desigualtats, democràtica i participativa i de qualitat. 
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