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Sessió: Extraordinària.
Data: 7 de febrer de 2019
Lloc de celebració: Institut Municipal d’Educació de Tarragona (Sala d’actes).
Hora d’inici: 17:30 h.
Hora de Finalització: 18:15 h
ASSISTENTS:
President:
Sr. Francesc Roca Rosell

Sra. Sandra Valls
Sr. Domingo Vallvé Martí

Membres que assisteixen:
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL DE TARRAGONA, DE 7 DE FEBRER DE 2019

Sra Ivana Martínez Valverde
Sr. Jordi Fortuny Guinart
Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa
Sra. Cristina Guzmán Roset
Sr. Jaume López Martín
Sra. Arga Sentis Maté
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Sra. Núria Ibern
Sra. Maria Asunción Josa Lens
Sr. Alexis Lanza Bermejo
Sr Joan Llatse López
Sra. Ana Madrid Parra
Sra. Ester Miajó Meseguer
Sr. Vicor Martín Servet
Sr. Josep Nolla Salvadó
Sra. María Pacheco García
Sr. Marcel Pallejà
Sra. Helena Pascual Adserà
Sr. Xavier Prades Moreso
Sra. María José Rivas Hernández
Sra. Neus Roig Saiz
Sra. Montserrat Rovira Figueras
Sr. Jaume Sabater
Sra Laia Sans

Directora tècnica ensenyament
Sra. Montserrat Fortuny Lahoz
Secretària delegada
Sra. Sandra Larriba Llauradó
Personal tècnic municipal
Sra. Montserrat Alegret Bartolí
Sr. Joan Martínez Manent
Sr. Franscico Gracia Sancho
Membres que no assisteixen
S’han excusat
Sra. Sònia Orts Leiva
Sra Carme Aguilo Musolas
Sra. Rosa M. Bote Vidal
Sra. Núria Comas Lou
Sra. Cristina Gispert Folch
Sra.Rosa Piñeiro Guibernau
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Sra. Cristina Vidal Vicente
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Sr. Josep Maria Prats Batet
Sra. Maria Ursula López Carricondo
Sr. David Ruiz de la Hermosa

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Acta (ENI): 2019-1-D103-883898-Acta Plenari
CEM 7.02.19
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: JYH49-IT7XZ-FPP08
Data d'emissió: 19 de Maig de 2021 a les 9:51:22
Pàgina 2 de 7

El document ha estat signat per :
1.- [05.05] Cap de secció d'ensenyament de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.Signat 29/05/2019 08:50
2.- Conseller delegat i coordinador cap d'Àrea de Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic
de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.Signat 29/05/2019 16:11

ESTAT

SIGNAT
29/05/2019 16:11

Actua de secretària delegada, la Sra. Alexandra Larriba Llauradó.
A la ciutat de Tarragona, a les 17:30 hores del dia 7 de febrer de 2019, es reuneixen a la Sala
d’actes de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, els/les senyors/es relacionats/ades, per
tal de celebrar sessió extraordinària del Plenari del Consell Escolar Municipal, sota la presidència
del Sr. Francesc Roca Rosell, assistit de la secretària delegada, Sra. Alexandra Larriba Llauradó.
En haver-hi quòrum suficient, el President dóna per vàlidament constituïda la sessió i es passen
a tractar els punts que integren l’ordre del dia.
El President presenta als convidats assistents a la sessió i es procedeix a tractar els temes de
l’ordre del dia.
1. Donar compte de la proposta que es porta al proper Plenari del Consell Escolar
Municipal per elevar a la Generalitat, corresponent a la modificació del mapa escolar
referent a la zonificació de secundària.
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Assisteixen com a convidats el Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, el
Sr. Jean-Marc Segarra Mauri, i el Sr. Quim Medina Bermúdez, cap de l'Àrea per a la Coordinació
i la Planificació Escolar, la Sra. Rosa M. Codines Farré, inspectora, el Sr. Josep Ramon Boix
director de l’escola Pràctiques i la Sra. Maria Rosa Martínez de l’escola el Serrallo.

“La proposta de modificació de la zonificació de secundària a Tarragona vol posar de
manifest en quins pilars es fonamenta:
- cooperació entre administracions
- participació dels sectors implicats en diferents taules, àmbits i formes
I tot això orientat cap a una:
- millor racionalització i eficiència en la gestió dels recursos públics
- millor cohesió territorial
- per una escolarització més equilibrada
- per donar una millor resposta a les realitats canviants tant de la ciutat que es mou, creix,
i decreix en diferents punts de la ciutat (i cal ajustar-se gradualment a aquests canvis), com a
les necessitats a les puntes de creixement en unes determinades franges d’edats en un interval
de temps concret.
Causa: Augment de l’alumnat de la ESO els vinents 2 o 3 cursos
Mesures:
a. Nova zonificació per noves adscripcions (zona 1 englobarà les actuals zones 1,2,3
amb l’objectiu d’ampliar les adscripcions de tres centres de primària que tindran dos
centres de secundària adscrits i així poder tenir l’oferta pública suficient de secundària
per a tot l’alumnat de les escoles públiques de primària durant aquests cursos)
b. Una línia més a primer de la ESO a l’Institut Tarragona
c. Reduir les línies al Martí Franquès
d. En dos cursos tenir un nou institut-escola
e. Emplenar vacants a centres on hi ha vacants de centres que pertanyen al Servei Públic
de Catalunya
Proposta:
 Aprovar la modificació d’aquestes zones escolars per elevar la proposta a la Generalitat i
que aquesta pugui determinar les noves adscripcions
 Convocar la comissió de mapa escolar i planificació per fer un seguiment d’aquesta prova
pilot i fer un retorn al plenari del CEM
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Zones
actuals

Àrea Geogràfica Centres de secundària per
zones

Nova proposta de Zones

Zona 1

Tarragona
Llevant

Institut Pons d’Icart

Nova zona 1

Institut Martí Franqués

Institut Pons d’Icart

Sant Pau

Institut Martí Franqués

L’Estonnac

Sant Pau

Santa Teresa

L’Estonnac

Marenostrum

Santa Teresa

Zona 2

Tarragona
centre

Institut Martí Franquès
Institut Tarragona
Sagrat Cor
Mare de Déu del Carme
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Sant Domenech
Joan Roig
El Carme
Zona 3

Zona 4

Sant Pere i Sant Institut Sant Pere i Sant Pau
Pau
La Salle Tarragona
Sant Salvador

Institut Pont del Diable
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Marenostrum
Institut Tarragona
Sagrat Cor
Mare de Déu del Carme
Sant Domenech
Joan Roig
El Carme
I. Sant Pere i Sant Pau
La Salle Tarragona

Zona 2
ampliació amb el Polígon Riu Clar

Zona 5

Barris
Ponent

de Institut Torreforta
Institut Campclar
Escola la Salle Torreforta

Zona 6

Bonavista

Zona 3
ampliació polígon Francolí, Molls i
port

Institut Collblanc

Zona 4

Escola Joan XXIII

ampliació a les Gavarres

Adscripcions de les escoles públiques en aquesta zona 1:
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Noves dobles adscripcions proposades:

Escola El Serrallo

Adscripció

Nova proposta

(fins el curs 2018-2019)

doble adscripció (19-20)

I. Martí I Franquès

I. Martí Franquès
I. Tarragona

Escola Pax

I. Tarragona

I. Tarragona
I. Sant Pere i Sant Pau

Escola Pràctiques

I. Tarragona

I. Tarragona
I. Sant Pere i Sant Pau

La resta d’escoles de la nova zona 1 adscripció única:
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Escola

Escola

Adscripció

Escola Miracle

I. Pons d’Icart

Escola Saavedra
Escola Pau Delclós
Escola César August

I. Martí i Franquès

Escola Tarragona
Escola Arrabassada
Escola Marcel.lí Domingo
Escola Sant Pere i Sant Pau

I. Sant Pere i Sant Pau
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Institut

Escola

Institut Martí i Franquès

Escola Serrallo

(de moment 6 línies)

Escola César August
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Escola Tarragona
Escola Arrabassada*
Institut Sant Pere i Sant Pau

Escola Pax

(4 línies)

Escola Pràctiques
Escola Sant Pere i Sant Pau
Escola Marcel.lí Domingo
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Institut Tarragona

Escola Serrallo

(4 línies)

Escola Pax
Escola Pràctiques

Institut Pons d’Icart

Escola Miracle

(3 línies)

Escola Saavedra
Escola Pau Delclós

17 grups

11 escoles

El President del Consell explica que s’han fet ja diverses reunions amb els serveis
territorials d’ensenyament, concretament set, en les quals, a part de la modificació del mapa
escolar referent a la zonificació de secundària, s’han abordat diversos temes, i ja en la darrera
taula mixta que es va celebrar el 26 de novembre de 2018, es va tractar la doble adscripció. Cal
donar compte d’aquesta proposta al Consell Escolar Municipal, que se celebrarà aquesta tarda,
aprovar-la elevar-la als serveis territorials. El President dóna la paraula al Director dels Serveis
Territorials d’Ensenyament.
El Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, explica que l’increment
del nombre de línies de 1r d’ESO a causa de l’augment de la població escolar d’educació
secundària durant els propers cursos, i en especial per al curs 2018-19, fa necessària la revisió i
modificació de les adscripcions entre centres que imparteixen educació primària i centres
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d’educació secundària obligatòria de la ciutat de Tarragona. En aquest sentit la proposta que es
planteja ha estat fruit d’un anàlisi de la situació de fa 10 anys, i s’han tingut en compte molts
factors. Davant l’evidència que hi ha un creixement sostingut i amb una previsió que a partir del
2023-2024 hi hagi una baixada, calia analitzar per on es podia créixer, el que ha portat a
plantejar l’institut escola a l’Arrabassada i es proposa la doble adscripció a les escoles El
Serrallo, Pax i Pràcitiques. Aquesta proposta s’ha consensuat amb els representants dels tres
centres.
El cap de l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar, pren la paraula i explica
que més que un problema cal veure-ho com una oportunitat per tal de garantir la continuïtat del
projecte educatiu de l’institut Sant Pere i Sant Pau, que té un projecte educatiu fort. A més, indica
que aquesta modificació de la delimitació de les àrees geogràfiques d’influència de l’educació
secundària de la ciutat, obeeix també a la necessitat de garantir l’equitat en l’aplicació de la
puntuació del barem corresponent al criteri general de proximitat del domicili habitual de l'alumne
al centre. La proposta preveu una doble adscripció, ja que cal donar resposta a tots els alumnes
en el centre de referència al qual estan adscrits.
Demana la paraula el Sr. Valero que aquesta modificació del mapa escolar referent a la
zonificació de secundària és competència del departament d’ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, i l’Ajuntament un cop aprovat pel Consell escolar municipal eleva la proposta a la
Generalitat, que és qui l’aprovarà. I posa de manifest que els alumnes que demanen una plaça a
l’institut haurien de tenir les mateixes oportunitats amb independència d’on visquin.
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S’obre un torn de paraules per tal que els assistents puguin manifestar les seves
consideracions.
 El Sr. Jaume López Martín, representant del Grup Municipal CUP, planteja tres qüestions:
- Si amb la previsió de l’institut escola a l’Arrabassada, s’ha previst també ofertar batxillerat i si hi
ha prou espai per fer-ho i si es preveu que hi hagi prou oferta. El director dels serveis territorials
d’ensenyament respon que pels propers vuit anys no cal fer aquesta previsió, però que en
qualsevol cas hi ha prou espai per poder créixer en un futur, en el cas que fes falta.
- Si és obligatori que l’institut adscrit sigui de la mateixa zona. El Sr. Valero Camps respon que si,
en aquest cas es considera preferent i en les dobles adscripcions hi ha igualtat de puntuació.
- Si es poden cobrir totes les places que hi ha a l’institut Sant Pere i Sant Pau amb les escoles
que te adscrites, caldria treballar per tal que hi hagi més matricules, ja que no queda molt clar
que amb la doble adscripció solucioni la matriculació en aquest institut. El cap de l'Àrea per a la
Coordinació i la Planificació Escolar respon que amb les escoles adscrites a l’institut quedarien
cobertes les places de secundària, i que aquesta doble adscripció és només per tenir els 30
punts.
 La Sra. Àngels Garola, representant de professors de l’institut Sant Pere i Sant Pau,
agraeix la del departament d’ensenyament ja que es tracta d’un institut que té uns projectes
educatius importants i per assegurar la seva continuïtat, és important que hi hagi actuacions i
mesures que possibilitin cobrir les places que s’ofereixen.
 La Sra. Ana Madrid, representant de professors de l’escola Camp Clar, pregunta si es
aquesta doble adscripció es mantindrà o bé es podrà revisar, i que aquesta situació en la que es
podria trobar la secundària ja es preveia. El director dels serveis territorials d’ensenyament
respon que ara es vol començar amb aquesta doble adscripció i quan s’obri l’institut escola cal
anar analitzant-ho i actualitzant-ho, no serà una cosa fixe, i que ja s’havia anat treballant de com
afrontar el problema de la secundària i que ara es tractava de començar a treballar.
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El cap de l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar explica que s’ha suprimit
temporalment la resolució de la preferència de dansa i música, que suposava tenir preferència
per sobre de qualsevol altre per matricular-se a l’Institut Pons Icart i Martí Franquès.
 El Sr. Joan Llatse, representant de professors de l’escola Joan XXIII, pregunta si està
previst la revisió de la zonificació d’infantil i primària. El President de Consell respon que des de
la Conselleria d’educació s’ha fet un encàrrec per a l’estudi de zonificació d’infantil i primària.
 La Sra. Neus Roig, representant dels sindicats, posa de manifest que caldria haver fet
una consulta a tots els centres i que cal valorar més la qualitat i el servei públic. El director dels
serveis territorials d’educació respon que no es podia fer un procés participatiu ja que es tractava
ara de donar una resposta ràpida al problema de la secundària.
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El President del Consell explica que la voluntat és iniciar un nou camí amb el benentès que en
base a la informació que anem reben dels centres caldrà anar veient les modificacions i revisions
que calguin, i en aquest sentit serà clau compartir dades.

 La Sra. Sandra Valls, representat dels centres d’educació especial, manifesta que caldria
tenir més en compte l’educació especial ja que representa un gruix important d’alumnes i des
dels centres es fan molts projectes. El director dels serveis territorials d’educació respon que
amb el decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un
sistema educatiu inclusiu, ja s’està estudiant com implementar les actuacions previstes en
aquest decret d’inclusió, i que s’anirà treballant tant per evitar la segregació escolar com per
implementar un sistema educatiu inclusiu.
La proposta s’aprova amb el vot favorable de tots els assistents i amb l’abstenció del Sr. Jaume
López Martín, representant del Grup Municipal CUP.
2. Informació de la Presidència
El president dóna la paraula a la Directora tècnica d’ensenyament.
La directora tècnica recorda als assistents que encara es poden apuntar per formar part de les
quatre comissions de treball del Consell Escolar Municipal que es van crear al darrer Consell
Plenari: la Comissió de normes i serveis, la Comissió de mapa escolar i matriculació, la
Comissió 360º/usos d’instal·lacions i patis oberts i la Comissió camins escolars segurs.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18:15 h, de la qual cosa jo,
secretària delegada, en dono fe.
Vist i plau
El President
Francesc Roca Rosell

La secretària delegada
Alexandra Larriba Llauradó

