Atzeneta, 27/12/2011

Inaugurades les noves instal.lacions que alberguen l'Escola Infantil
Municipal “La Solana”.
Obri les portes, de manera oficial, una instal.lació de luxe amb 36 places escolars i
una superfície total de 705,11 metres quadrats repartits en diverses dependències
educatives, administratives i de joc.
La Secretària Autonòmica d'Educació, Mª
Auxiliadora Hernández Miñana, va inaugurar este
divendres passat les noves instal.lacions de l'Escola
Municipal d'Educació Infantil “La Solana” d'Atzeneta,
en un acte en què va estar acompanyada pel Sr.
Alcalde, D. José H. Descals, l'equip educatiu del centre,
així com per la resta de membres de la Corporació
Municipal i demés alcaldes de la comarca.
La Secretària Autonòmica va ser rebuda a l'ajuntament pel Sr. Alcalde D. José
H. Descals, per a després traslladar-se al Saló d'Actes on va firmar en el llibre de visites
de l'ajuntament. Finaltzat este acte protocolari, els polítics junt a la resta d'assistents
que acudiren a l'acte, es van traslladar fins a l'escola on va tindre lloc el descobriment
de la placa commemorativa i els parlaments institucionals. En el transcurs de
l'ajuntament a l'escola, LA Secretària Autonòmica va poder gaudir del Museu dedicat
a les artesanies d'Atzeneta.

Ja a l’escola, en primer lloc, va intervindre l'Alcalde, que va agrair la presència
de la Secretària Autonòmica d'Educació, així com de tots els assistents a l'acte.
Seguidament va destacar la ”importància d'este acte ja que durant l'últim any l'equip
de govern ha vist créixer este projecte dia a dia i treballat intensament per a hui
poder vore'l fet realitat”. Segons apuntava l'Alcalde, esta guarderia municipal posa a
disposició dels pares, que requerisquen el cuidat dels més xicotets de la casa, la més
alta capacitació professional i l'equipament més adequat. També va insistir en el fet
que des de la Regidoria d'Educació es porta a terme una intensa política de
recolzament a les famílies per a poder conciliar la vida laboral i familiar. Finalment,
l'Alcalde va agrair la col.laboració econòmica de la Conselleria d'Educació, a través
de fons estatals, per a la construcció del centre així com de la resta de professionals
que han participat en el projecte. En especial, va destacar la col.laboració
desinteressada de Rosa Ferri que fou l'encarregada de decorar, amb motius infantils,
l'interior i la fatxada del centre educatiu.

A continuació, l'alcalde va cedir el torn de paraula a la Secretària Autonòmica
d'Educació, Mª Auxiliadora Hernández, la qual es va mostrar molt satisfeta i feliç
d'estar, en una dia tan important per al poble d'Atzeneta, en la inauguració del nou
centre d'educació infantil. La Secretària Autonòmica va destacar la importància que
té per als xiquets i xiquetes , criar-se i educar-se en l'ambient d'un poble, com en este
cas Atzeneta. També va reconéixer l'esforç i el treball diari que realitzen les
educadores del centre ja que elles són part molt important en el desenrotllament dels
nostres fills/es com a persones. Finalment, va apuntar que des de la Conselleria
d'Educació continuaran fent un esforç en l'educació apostant per una educació de
qualitat i per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar del pares i mares.
L'Escola Municipal d'Educació Infantil “La Solana”
ofereix 36 places per a xiquets de 0 a 3 anys d'edat
distribuïdes en tres unitats: 1 unitat de 0 a 1 any d'edat,
amb 8 places, una altra unitat d'1 a 2 anys d'edat amb 13
places i 1 unitat de 2 a 3 anys d'edat amb 15 places.
L'escola municipal d'Educació Infantil, la titularitat de la
qual correspon a l'ajuntament d'Atzeneta, és fruit de
l'esforç que des de l'equip de govern s'ha realitzat per a la creació d'este centre
infantil adequat als requisits mínims exigits pel Decret 2/2009, de 9 de gener, (DOCV
de 14.01.2009), del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de
complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil a la
Comunitat Valenciana.
La inversió en la construcció i equipament del centre ascendix a 254.000 euros.
La Conselleria d'Educació, a través de fons del Ministeri d’Educació, ha aportat
127.000 euros, és a dir, un 50% de la inversió, i l'ajuntament d'Atzeneta el 50% restant.
L'immoble s'ha edificat en una parcel.la de 705,11metres quadrats, situada al
carrer Escorredor, i la superfície construïda ascendix a 261,50 metres quadrats. Cada
unitat disposa d’una área diferenciada per al descans i higiene del xiquet i totes les
unitats tenen accés a un pati exterior de 443,61 metres quadrats de superfície
condicionat amb jocs infantils. A més a més de les tres aules, el centre educatiu
consta d'unes modernes instal.lacions sala de direcció-sala de juntes, sala d'usos
múltiples-menjador, lavabo del personal, hall, cuina i jardí. El centre disposa d'una
plantilla de quatre treballadores: una mestra en educació infantil que ostenta la
direcció del centre i tres tècniques superiors en educació infantil. L'horari de
funcionament del centre és de 8.00 a 18.00 h i posseïx, a més, menjador escolar amb
servei de catering.

