Direcció Territorial
Inspecció Territorial d’Educació
d’Alacant

c/ Carratalá, 47
03007 Alacant
A/e.: cedt_alicante@gva.es

Sr/a. Presidente/a de la Comisión
Municipal de Escolarización
Carrer Major, 10
03801 ALCOI

D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 8 del
Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es
regula l’admissió en els centres docents públics i privats
concertats que imparteixen ensenyances d’Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat (DOCV 18.04.16) i l’article 16 de
l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport (DOCV 21.04.16), que el
desenrotlla; oït el Consell Escolar Municipal, RESOLC:

De acuerdo con las facultades que me otorga el artículo 8
del Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que
se regula la admisión en los centros docentes públicos y
privados concertados que imparten enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato (DOCV 18.04.16) y
el artículo 16 de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
(DOCV 21.04.16), que lo desarrolla, oído el Consejo
Escolar Municipal, RESUELVO:

1.

Es modifica l'autorització d'àrees d'influència i
limítrofes anteriors, en el sentit en què apareix en
l’annex que s’adjunta, sobre Educació Infantil i
Educació Primària.

1.

Se modifica la autorización de áreas de influencia y
limítrofes anteriores, en el sentido en que aparece en
el anexo que se adjunta, sobre Educación Infantil y
Educación Primaria.

2.

S'entendran com a àrees limítrofes les zones
confrontants amb les definides com a àrees
d'influència.

2.

Se entenderán como áreas limítrofes las zonas
colindantes con las definidas como áreas de
influencia.

3.

Aquesta delimitació d’àrees afecta als centres
docentes públics d’Educació Infantil i Educació
Primària.

3.

Esta delimitación de áreas afecta a los centros
docentes públicos de Educación Infantil i Educación
Primaria.

4.

La present autorització mantindrà la seua vigència en
els successius processos d'admissió d'alumnes fins
que siga necessària la modificació de les àrees
d'influència i limítrofs que ara s'estableixen.

4.

La presente autorización mantendrá su vigencia en
los sucesivos procesos de admisión de alumnos
hasta que sea necesaria la modificación de las áreas
de influencia y limítrofes que ahora se establecen.

5.

La Comissió Municipal d’Escolarització traslladarà a
aquests centres docents la distribució d’àrees
d’influència i limítrofes, als efectes prevists en l’Ordre
7/2016, de 19 d’abril.

5.

La Comisión Municipal de Escolarización trasladará a
estos centros docentes la distribución de áreas de
influencia y limítrofes, a los efectos previstos en la
Orden 7/2016, de 19 de abril.

Alacant, 11 d’abril de 2022

Alicante, 11 de abril de 2022
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Els disseminats Horta Major, Mariola, Polop Baix, Polop Alt, Barxell, Riquer Alt, Riquer Baix, el Baradello, el
Sargento, Montesol, el Xop i el Salt, que fins ara estaven assignats a la zona 3, s’assignen a la zona 3 i a la zona
4 a partir del curs 2022 i 2023.
Aquesta modificació es fa amb la finalitat d’ampliar la pluralitat de l’oferta, de manera que els domicilis dels disseminats
puguen escollir amb total llibertat els centres educatius de la zona 3 i de la zona 4.
És per tot això que la zonificació d’Infantil i Primària es distribueix d’aquesta manera:

ZONA 1

ZONA 2

Delimitada pels barrancs
que formen el riu Riquer
(que la separa de la zona
Santa Rosa ‘4’, i de la
zona Eixample ‘3’) i el
riu d’Alcoi (que la
separa de la Zona Nord
‘2’)

Disseminats zona 1

Delimitada pels barrancs
que formen el riu
d’Alcoi (que la separa
de la Zona Centre ‘1’), i
el riu Benissaidó (que la
separa de la zona
Eixample ‘3’)

Disseminats zona 2

Les Llacunes – la Font
Roja
Sant Benet Alt – Sant
Benet Baix
la Canal Alta – la Canal
Baixa
L’Estepar – El Regadiu
Pagos – Rambla Alta
Rambla Baixa

•
•
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Horta Major
Mariola
Polop Baix
Polop Alt
Barxell
Riquer Alt
Riquell Baix
El Baradello
El Sargento
Montesol
El Xop
El Salt

ZONA 2

CEIP SANT
VICENT
LA PRESENTACIÓ
SALESIANS SANT
VICENT FERRER

•
•
•
•

CEIP MIGUEL
HERNÁNDEZ
JOSÉ ARNAUDA
SAGRADA
FAMÍLIA
SALESIANS JOAN
XXIII

ZONA 4
Delimitada pels barrancs
del riu Uixola (que la
separa de la zona
Eixample ‘3’) i el riu
Riquer (que la separa de
la Zona Centre ‘1’)

Disseminats zona 3 – zona 4

Cotes Altes
Cotes Baixes

ZONA 1
•

ZONA 3
Delimitada pels barrancs
del riu Benissaidó (que
la separa de la Zona
Nord ‘2’), el riu Uxola
(que la separa de la zona
Santa Rosa ‘4’) i el riu
Riquer (que la separa de
la Zona Centre ‘1’)

ZONA 3
•
•
•

CEIP HORTA
MAJOR
LA SALLE
SANT ROC

ZONA 4
•
•
•

CEIP EL
ROMERAL
SANT VICENT DE
PAÜL
SANTA ANNA
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