
    

  

 

LES LLAVORS DE LA SOCIETAT... 
 

 
L'educació no és un joc d'un o de dos ni de tres. És el dret humà 
per excel·lència, és progrés just i sostenible, la base i essència del 
nostre present i futur. La ferramenta bàsica pel benestar, pel 
desenvolupament global harmònic i digne, pel respecte i la igualtat i 
l'equilibri i la pau social. És per això, que és una responsabilitat tant 
personal, com familiar, com social. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

És com un gran arbre al 
que tots i totes hem de 
cuidar, que mai acaba 
de créixer, flexible i 
tendre, però amb fortes 
arrels que l'amalgamen 
amb la terra i que està 
en constant moviment, 
adaptant-se en 
coherència, esforç i 
naturalitat als continus 
canvis del seu entorn.  

 

 



    

  

MONTROI DÓNA VIDA A L’ESCOLA INFANTIL 
MUNICIPAL DE PRIMER CICLE L’ABELLETA. 
 
 

Després de l'esforç, l'empeny i el dur treball (inclòs en molts casos 

d'una forma totalment altruista) de moltíssimes persones i durant molt 

de temps, podem cridar feliços que ja tenim Escola Infantil Municipal 

de Primer Cicle al poble de Montroi. Per sempre, moltes gràcies!!! 

 
I tot aquest temps de feina i sacrifici, es veu comprimit en un menys 
d'un any frenètic. La construcció de l'edifici va acabar al mes 
d'octubre de 2010 i, finalment, al mes de maig de 2011 rebíem la 
certificació d'Escola Infantil Municipal de Primer Cicle. 

 
 

        
  

 

 

Durant aquests mesos, amb 
molt de treball, il·lusió i una 
gestió eficaç, hem dotat 
l’Escola Infantil de mobiliari i 
nou equipament, de múltiples 
recursos didàctics, d'alumnat, 
d'equip docent i directiu, de 
subvencions públiques, de 
personal de serveis, d'una 
cuina nova i servei de 
menjador... per començar com 
l'Escola Infantil l'Abelleta al 
mes de setembre del curs 
2011/2012.  
 



    

  

L'Escola Infantil Municipal de Primer Cicle “l'Abelleta” està ubicada en 

un lloc privilegiat del nucli urbà del poble de Montroi, bressolat per la 

Vall dels Alcalans, en la comarca de la Ribera Alta. 

 

Montroi, amb una superfície de 31.040 km2, linda pel sud-oest amb 

Dos aigües, pel sud-est amb Real de Montroi, pel nord-est amb 

Montserrat i pel nord-oest amb Torís. El seu nucli urbà dista 26'8 

quilòmetres de la ciutat de València i té una densitat de població de 

91'15 habitants per km2 (2.862 habitants registrats en el padró de 

l'any 2010). 

 

El treball de policultiu d'horta i de secà han constituït durant segles la 

base de l'economia local. Durant el segle passat, s'han desenvolupat 

el regadiu de pous, el sector secundari (indústria de la mel, 

transformació agrícola…) i el de serveis. 

 

La llengua pròpia i vehicular del poble és el valencià, i, a pesar dels 

moviments migratoris, es manté molt arrelada, interioritzada i viva. 

Per tant, l'Escola Infantil Municipal de Primer Cicle utilitza el valencià 

com a primera llengua de comunicació, de relació, d'informació… 

sense deixar al marge la segona llengua vehicular que és el castellà. 

 

 

 

 

 



    

  

Igual que en 1872 va nàixer la inquietud de crear una escola pública 

per a cobrir les necessitats dels habitants del poble de Montroi, en 

l'actualitat, podem establir un paral·lelisme sociològic i educatiu amb 

el que va succeir ací mateix fa dos segles. Hui en dia, amb la posada 

en funcionament de l'Escola Infantil Municipal de Primer Cicle, es 

dóna resposta a les noves inquietuds i necessitats socioeducatives 

dels ciutadans i ciutadanes de Montroi. D'aquesta manera, qualsevol 

xiqueta o xiquet naiscut a Montroi, té la possibilitat de viure la seua 

educació infantil i primària al seu propi poble. 

Hem de destacar l'espectacular augment demogràfic i creixement 

que ha desenvolupat el poble de Montroi als últims anys. 

Aquestes dades també posen de manifest, junt amb l'evolució i 

expectatives socioeducatives dels habitants del municipi, que és el 

moment de donar vida a un espai educatiu, que cobrisca, amb la 

millor qualitat i confiança possible, totes les necessitats i reptes futurs 

de, en particular, els xiquets i xiquetes menors de tres anys i les 

seues famílies, i en general, de tots els habitants de Montroi. 

 

L'Escola Infantil Municipal de Primer Cicle, dota al poble de Montroi 

de l'element més indispensable i fonamental per a continuar creixent, 

fent un poble viu, l’oferta educativa rigorosa i professional del qual 

des de la primera infància siga un reclam per a la permanència de les 

famílies i la seua participació/implicació social en ell, respectant i 

vivenciant les tradicions culturals pròpies i la seua idiosincràsia, sent 

el primer nexe d'unió entre les famílies, la comunitat educativa i la 

vida quotidiana del poble, augmentant, així, notablement la qualitat 

de vida de tots els seus habitants amb una educació infantil de primer 

cicle pública, accessible i de qualitat. 

 

 



    

  

L'Escola Infantil “l'Abelleta” de Montroi té una capacitat màxima de 64 
alumnes de entre 0 i 3 anys d’edat i està catalogada per la 
Conselleria d’Educació com a Escola Infantil de Primer Cicle 
completa, ja que compta amb més de tres aules. 
 
En concret, disposa de quatre aules amb una agrupació prevista, 
mantenint la ràtio segons la normativa vigent (Decret 2/2009, de 9 de 
gener, del Consell, pel que s'establixen els requisits mínims que han 
de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l'Educació 
Infantil en la Comunitat Valenciana), de: 
 

 1 Aula de 0-3 anys. Capacitat: 11 xiquets/xiquetes. 
 1 Aula de 1-2 anys. Capacitat: 13 xiquets/xiquetes. 
 2 Aules de 2-3 anys. Capacitat: 20 xiquets/xiquetes per grup. 

 
 
 

 
 
 

SOM CENTRE EDUCATIU D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER 
CICLE (0 – 3 ANYS) AUTORITZAT PER LA CONSELLERIA 

D’EDUCACIÓ 
 

SOM ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL SUBVENCIONADA PER LA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ AMB EL BO INFANTIL 

 
 

Tanmateix, l'Abelleta està dotada 
de cuina, d'un ampli i lluminós 
menjador i sala d'usos múltiples, 
un despatx de direcció, un pati 
exterior de jocs i temps lliure i un 
aparcament exterior pel personal 
del centre i/o realitzar activitats 
d’exterior.    [+vore instal·lacions] 


