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2. Característiques de l’entorn social 

i cultural del centre.  
 

Dénia El Pou de la Muntanya és un col·legi públic valencià de la localitat 

de Dénia, capital de la comarca de la Marina Alta. La ciutat és un 

esclat de contrastos, enclavada en un lloc privilegiat, bressolada 

per la Mediterrània i protegida per l'imponent massís del Montgó. 

Actualment  compta amb una població de 42.953 habitants 

(2021), dels quals el 21'67% són població estrangera. El sector de 

producció més important és el dedicat al serveis, impulsat 

principalment pel potencial turístic de la ciutat. 

  Històricament, ha estat nucli habitat per totes les grans 

civilitzacions de la Mediterrània i conserva un important 

patrimoni històric i arquitectònic. 

 

El Pou  Som aquí des de setembre de l'any 1976, quan s'alçà el col·legi en 

un context de molts canvis, en plena transició democràtica, 

responent a la creixent demanda d'infraestructures educatives 

que patia la ciutat, fins llavors amb un únic centre educatiu. 

 

Nom  El nom del col·legi ens el dona l'antic pou, encara conservat, que 

hi ha al camí de pujada al Montgó i que abastia d'aigua a persones, 

cases i conreus del seu entorn pròxim. N'estem molt orgullosos 

d'aquest topònim que ens aporta nom i personalitat. 

 

Llengua  La llengua pròpia del centre és el valencià, a més del castellà que, 

com a llengües oficials, són utilitzades amb total normalitat dins 

les aules. Amb el pas dels anys, el Pou ha esdevingut pioner en 

molts aspectes. Un dels més destacables és la primera promoció 

que va estudiar en valencià a la ciutat (la de 1982-1993). 
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Actualment seguim el projecte plurilingüe d'ensenyament en 

valencià, castellà i anglés. 

 

Etapes El col·legi compta amb sis unitats d'Educació Infantil i dotze 

d'Educació Primària en dos edificis separats, un per a cada etapa, 

situats en l'Av. d'Alacant i en l'Av. del Montgó, respectivament. 

Malgrat ser una separació incòmoda organitzativament, hem 

sabut aprofitar positivament aquest fet i mantenim una constant 

coordinació entre les dues etapes educatives, així com mesures 

per afavorir la comoditat de les famílies amb fills/es en ambdós 

edificis. Durant el curs 2021-22 s’estan realitzant les obres del nou 

aulari d’Infantil i gimnàs per unificar en un sol recinte les dues 

etapes. 

  El nostre centre de Secundària de referència és l'IES Historiador 

Chabàs, al qual estem adscrits i on el nostre alumnat continua els 

estudis després de finalitzar l'Educació Primària. 

 

Instal·lacions  Les instal·lacions del col·legi es divideixen en dos edificis separats 

físicament, com ja hem assenyalat. 

  A Educació Infantil compten amb sis aules docents, un aula 

polivalent, quatre serveis mixtes, un aula de mestres compartida 

amb el lloc de preparació d’aliments, un espai de 

consergeria/reprografia/material i un petit magatzem, a més del 

pati. Les instal·lacions, en aquest sentit, resulten del tot 

insuficients, encara que el seu ús és el més òptim possible. Cada 

curs escolar solen realitzar-se diverses millores en l'edifici.  

  Pel que fa a Primària, el centre compta amb dotze aules docents, 

Menjador, aula de Música, aula de Plàstica, aula d'Informàtica, 

aula d’anglés, despatx d’orientació educativa/PT/AL, sala de 

Mestres, Biblioteca, un petit gimnàs, aula de Religió, sis despatxos 

administratius, diversos magatzems, dues pistes poliesportives i 

l'hort escolar. 
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  L’edifici de Primària fou reformat en el curs 2019/2020 i 

actualment es distribueix en colors: color blanc per a les zones 

comunes, color verd per a 1r i 2n; color blau per a 3r i 4t, i color 

groc per a 5è i 6è.  

 

Equips  Com a col·legi que som, el primer són les persones. Al Pou hi 

estudiem i treballem moltes, organitzades per aules o en diferents 

equips de treball. El personal del centre està composat per vint-i-

huit mestres, una orientadora educativa, quatre conserges, dotze 

monitores de menjador, tres cuineres i sis netejadores. 

 Tant els conserges com les netejadores depenen 

administrativament de l'Ajuntament de Dénia. L'empresa de 

menjador escolar és actualment Mendoza Colectividades. 

 El Consell Escolar del Centre està conformat per deu mestres, nou 

pares i mares, tres xiquets de tercer cicle de Primària, un conserge 

i un regidor en representació de l'Ajuntament. En el seu sinus es 

conformen les comissions de Convivència-Pedagògica, Menjador i 

Econòmica. 

 Dins del Claustre de Mestres es conformen diferents equips 

docents (nivell, cicle, COCOPE, Inclusió, Biblioteca, Plàstica, Medi 

Ambient, Equip Directiu, etc.) que realitzen reunions periòdiques 

per mantenir una adequada coordinació en els seus àmbits 

d'actuació. 

 

Alumnat Durant el curs 2021-22, el centre compta amb 424 alumnes (134 

d'Infantil i 290 de Primària), dels quals 203 són xiquetes i 221 

xiquets. Pel que fa a alumnat estranger, 105 alumnes (un 24,76%) 

són alumnes provinents d'altres nacionalitats. 

 L'índex socio-econòmic i cultural (ISEC) situa a l'alumnat del 

centre en nivell 3, és a dir, en uns paràmetres intermedis d'una 

escala de 5, on l'1 seria la més baixa i el 5 la més alta. 

 Pel que fa al nivell acadèmic, els resultats de les avaluacions 
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contínues desprenen que també estem en paràmetres intermedis 

respecte a la mitjana de centres educatius valencians. Tot i això, 

les diferents mesures de millora del centre estan incidint en el 

treball per millorar les competències bàsiques de l’alumnat.  

 

Famílies  El grau de participació de les famílies és divers, depenent de cada 

context familiar, però es manté un nivell de col·laboració alt. Hi ha 

reunions periòdiques amb elles, tant individualment com en grup. 

Existeix l'AMPA del col·legi, la qual participa activament en la 

dinàmica del centre.  

  

Serveis Per complementar tota l'oferta pública que ofereix el col·legi, hi 

ha diversos serveis que també es realitzen dins el centre. És el cas 

del menjador escolar, el transport, les escoles matineres, les 

activitats extraescolars oferides per l'AMPA i les activitats 

esportives oferides per les diferents escoles municipals d'esports. 

 

Cultura  La infraestructura cultural de l’entorn afavoreix la realització de 

diverses activitats curriculars amb l’alumnat. Així, la 

infraestructura cultural de Dénia ofereix constantment activitats i 

recursos per poder aprofitar amb l’alumnat: Museus, Castell, 

Biblioteca i Agències de Lectura, Casa de Cultura, UNED, Port, etc.   


