
 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE TARRAGONA  
COMISSIÓ DE NORMES I SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS  
 
FUNCIONS DE LA COMISSIÓ 
 
ÀMBIT 1. Estudiar la situació i les necessitats de serveis educatius complementaris (menjador, transport, 
serveis a les escoles, activitats extraescolars i complementàries...) als centres escolars de Tarragona i fer 
propostes de millora i sobre possibles innovacions.  
 
ÀMBIT 2. Analitzar les necessitats i fer propostes per a la promoció i dinamització de les relacions dels 
centres amb l’entorn i la utilització dels centres fora de l’horari escolar: Plans educatius d’entorn, us social 
dels equipaments i recursos dels centres educatius.  
 
ÀMBIT 3. Participar en les actuacions i normes municipals que afectin els serveis complementaris i 
extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents no universitaris.  
 
ÀMBIT 4. Qualsevol altre que li sigui encarregat per la Comissió Permanent o el Ple del CEM: conveni de la 
Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat (XESC) estudi del calendari escolar, la mobilitat escolar, el reglament de 
la TTE, ...  
 
Serveis: Aquesta comissió pot proposar al Plenari del CEM les actuacions i projectes per a l'elaboració de les 
normes municipals que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars, amb incidència en el 
funcionament dels centres educatius, d’acord amb criteris d’innovació i millora de la qualitat educativa i 
tenint cura d’atendre les necessitats educatives especials que es presenten en el context de cada centre.  

Temes en curs on la comissió aporta visions i propostes de millora:  

1) REGLAMENT EDUCATIU DE L’ÚS DE LA TARGETA DE TRANSPORT PER A ESCOLARS 
DE TARRAGONA  TTE (elaboració i seguiment)  

2) MOBILITAT I SEGURETAT ESCOLAR: Plans de seguretat i educació per a la mobilitat  segura i 

sostenible. Camins escolars. Civisme i cultura de la mediació.  

3) EDUCACIÓ I PATRIMONI: Programa educatiu i conveni d’apadrinament del patrimoni material i 

immaterial de Tarragona per part dels escolars. Promoció i cooperació en programes de Patrimoni i educació.  

4) NOU DISSENY DEL DAP. Per a cooperar amb la comunitat educadora en la millora i difusió dels 

recursos pedagògics i didàctics per a la millora de la qualitat educativa i l’assoliment de les competències 

clau. La millora tècnica del DAP s’adreça a ampliar el seu ús i l'adequació a les  necessitats dels centres i les 

entitats promotores d’activitats escolars, complementàries, extraescolars i de les de caire educatiu quer es 

realitzen en la ciutat.    

5) PROJECTE ÀGORA: Cooperació en el disseny, planificació, difusió i participació en el projecte pilot 

dels Àgora educatius de Tarragona i el moodle com a eina de comunicació i participació de grups temàtics 

de reflexió i actuació educativa.  

6) ESPAIS DE TROBADA DE L’EDUCACIÓ A TARRAGONA. Cooperació en el disseny, i si s'escau, 

desenvolupament d’espais de trobada, comunicació, reflexió i exposició temàtiques o sectorials de l'educació 

a Tarragona: Fira, Saló, Punt de trobada, Exposició, Jornades, ...   

7) PROGRAMES EUROPEUS D’EDUCACIÓ.  Informació, dinamització i cooperació en els aprovats.  


