
TEMA 9. El CFPA Enric Valor de l'Alcúdia.

 Ordenança fiscal EPA. www.lalcudia.com

 Oferta educativa

o Valencià A1, A2, B1, C1, C2.

o Valencià per a immigrants.

o Castellà per a immigrants.

o Alfabetització.

o Neolectors.

o Competències bàsiques 2.

o Graduat en Educació Secundària.

o Accés a cicles formatius grau mitjà i grau superior.

TEMA 11. L'Escola Infantil Municipal de l'Alcúdia. Altres centres locals.

 Ordenança fiscal Escola Infantil. www.lalcudia.com

 Escola Infantil Municipal.

o 7 unitats.

o Pendent ampliació 1 unitat més.

 Escola Infantil Bressol.

o 3 unitats.

 Escola Infantil Encarna Landete.

o 3 unitats.

TEMA 13. Centres d'ensenyament d'educació primària a l'Alcúdia.

 A l'Alcúdia hi ha 4 centres d'ensenyament de segon cicle d'educació 
infantil i d'educació primària amb poc més de 1100 alumnes en total.

 Centre d'educació infantil i primària Batallar.

o 3 unitats infantil.

o 11 unitats primària.

 Centre d'educació infantil i primària Les Comes.

o 3 unitats infantil.

o 10 unitats primària.



 Centre d'educació infantil i primària Heretats.

o 6 unitats infantil.

o 13 unitats primària.

 Col·legi privat concertat Sant Andreu.

o 3 unitats infantil.

o 6 unitats primària.

TEMA 15. Centres d'ensenyament d'educació secundària a l'Alcúdia.

 Insitut Educació Secundària Els Èvols.

o 15 unitats ESO.

o 3 unitats batxillerat.

 Col·legi privat concertat Sant Andreu.

o 4 unitats ESO.

TEMA 17. La formació professional a l'Alcúdia. Les necessitats locals.

 IES Els Èvols. 4 grups CFB

 Sol·licitats a Conselleria Educació cicles formatius branca construcció 
metall-mecànica.

TEMA 22. Particularitats socials a l'Alcúdia.

 Població infantil i juvenil de l’Alcúdia segons any de naixement.

Any
naixement Habitants

Any
naixement Habitants

2019 116 2008 167
2018 118 2007 141
2017 112 2006 153
2016 124 2005 120
2015 126 2004 151
2014 119 2003 144
2013 118 2002 119
2012 140 2001 118
2011 126 2000 127
2010 152 1999 136



TEMA 26. El Congrés d'Educació Josep Lluís Bausset.

 Des de 2008. 11 edicions.

 Cita anual, últim cap de setmana de setembre.

 6 ponències cada any.

 Reflexions sobre la temàtica escollida en cada edició.

 Obert a professionals i públic en general.

 Elevada assistència (300-500 persones).

 Comité organitzador amb presència municipal. 

TEMA 27. Programes i beques d'ajuda als estudiants a l'Alcúdia.

 Ordinadors 5é

 Ordinadors universitaris.

 Transport.

 Música (Elemental + educands).

 Menjador 1r cicle infantil.

 Ajudes menjador escolar alumnes primària en centre privat concertat.

TEMA 31. Escoles de música. Marc normatiu. El cas de l'Alcúdia.

El marc normatiu està publicat als distints diaris oficials.

 Centre Professional de Música de l'Alcúdia.

o Estudis no oficials:

 Preparatori.

 Adults.

o Estudis oficials:

 Grau elemental (4 cursos).

 Grau professional (6 cursos).

TEMA 41. Funcionament i programació de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de 
l'Alcúdia. Gestió del pressupost.

L'àrea de joventut està integrada per un tècnic que reporta directament a 
la regidora de l'àrea.



Informació i desglosse pressupost àrea www.lalcudia.com

S'elaboren programes i activitats que es duen a terme al llarg de l'any.

Activitats en Ludoteca, Espai Jove, Casa de la Cultura, Biblioteca 
Municipal i Àgora Jove.

TEMA 42. Recursos i serveis per a la joventut a l'Alcúdia.

 Centre d'informació juvenil.

 Espai Jove.

 Ludoteca.

 Àgora Jove.

 Biblioteca Municipal amb àrees específiques per a estudiants i per a 
xiquets i xiquetes.

TEMA 43. L'Àgora Jove i l'Espai Jove de l'Alcúdia.

 Àgora Jove. Edifici multiusos ubicat al polígon industrial la Creu.

o Sala principal polivalent amb escenari, camerins i totes les 
instal·lacions necessàries per allotjar activitats i espectacles amb 
elevada afluència de públic.

o Primera planta. Sales d'assaig per als grups de música local. 
Cessió d'espais a través de la regidoria de joventut.

o Pati exterior: apte per a activitats a l'àire lliure.

 Espai Jove de l'Alcúdia.

o Edifici multiusos en reforma actualment.

o Acull:

 Ludoteca.

 Oficina d'Habitatge.

 Centre d'informació juvenil.


