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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
DE TARRAGONA CELEBRAT EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2020
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Sessió: Ordinària
Lloc: videoconferència a través de la plataforma Microsoft teams
Data: 30 de novembre de 2020
Hora d’inici: a les 18:00 hores
Hora de Finalització: 18:50 hores
Assisteixen a la sessió:
President delegat
Sr. Manel Castaño Bachiller
Membres que assisteixen:
Sr. Berni Álvarez Merino
Sr. Francisco Javier Domínguez Serrano
Sra. Carla Aguilar Cunill
Sra. Cristina Guzmán Roset
Sra. Laia Estrada Cañon
Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa
Sra. Maria José Rivas Hernàndez
Sr. Joan Llatse López
Sra. Francesca Miracle Vallès
Sra. Coloma Bartra Cunillera
Sra. Àngels Garola Recasens
Sra. MªUrsula López Carricondo
Sra. Ana Madrid Parra
Sra. Helena Pascual Adserà
Sra. Mireia Mejias Roca
Sra. Blanca Carrión Esquerra
Sra. Núria Barberà Sole
Sr. Victor Martin Servet
Sr. Josep Nolla Salvadó
Sra. Laia Sans Magaroles
Sra. Aida Solé Porta
Sra. Sandra Valls
Sra. Núria Ibern
Sra. Mònica Alabart Calvó
Sr. Alexis Lanza Bermejo
Sra. Maria Teresa Franch Díaz

Convidats:
Sr. Joaquim Medina Bermúdez
Sr. Roger Meix Maña

Personal tècnic municipal:
Sra. Clàudia Aznar Sedó
Sra. Maria Rosa Nevado
Secretària delegada:
Sra. Sandra Larriba Llauradó

Essent les 18:00 hores del dia indicat a l’encapçalament, es reuneixen les persones esmentades, sota
la Presidència del Sr. Manel Castaño Bachiller, president delegat del Plenari del Consell Escolar
Municipal.
En haver-hi quòrum suficient, el President dona per vàlidament constituïda la sessió i es passen a tractar
els punts que integren l’ordre del dia.
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El President explica que seguint l’acordat en el darrer Plenari del CEM, de data 20 d’octubre de 2020,
s’ha convocat aquest Plenari extraordinari per fer un seguiment de la situació de la COVID-19 i de les
actuacions, recursos i gestions que s’han dut a terme, així com d’aquelles que es preveuen realitzar per
tal de garantir que la l’activitat educativa continuï malgrat les dificultats de la pandèmia.

1. Actuacions i seguiment del COVID.
1.1. Creació de la Comissió de Treball de Seguiment del Covid del CEM.
El President passa la paraula al Sr. Víctor Martín, com a president de la Comissió de Treball de
seguiment de la COVID-19, per tal que expliqui la seva constitució, així com les propostes que es
plantegen des d’aquesta Comissió.
El Sr. Víctor Martín, explica que es va constituir el passat 12 de novembre de 2020, i està constituïda
pels següents membres:
-

Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa, Consellera i representant del grup municipal PP.
Sr. Francesc Roca Rosell, Conseller representant del grup municipal PSC.
Sra. Laia Estrada Cañon, Consellera i representat grup municipal la CUP
Sra. Ana Madrid Parra, mestra de l’escola Camp Clar, representant de mestres.
Sra. María José Rivas Hernández, professora de l’escola la Salle Torreforta, representant de
mestres.
Sra. Clàudia Aznar, directora de l’IMET, com a secretària de la Comissió
Sr. Víctor Martín Servet, director de l’escola Riu Clar representant de directors, com a President
de la Comissió.

En aqueta Comissió es van plantejar els següents objectius:
•
•
•
•
•

Fer un seguiment de l’impacte de la COVID 19 als centres educatius de la ciutat, en relació al
dia a dia.
Avaluar les necessitats que es poden plantejar els centres en la implementació de les mesures
que fixa el Departament d’Educació.
Valorar quines actuacions pot dur a terme l’Ajuntament per tal de pal·liar les mancances o
facilitar la correcta implementació de les mesures.
Prestar el màxim de recursos municipals per millorar la tasca educativa en aquest context
d’excepcionalitat.
Traslladar al Departament d’Educació totes aquelles necessitats a les quals no es pugui fer front
des de l’administració local.

A banda d’aquests objectius es va plantejar treballar en quatre àmbits: 1) fer un seguiment de les
necessitats del personal docent davant les mancances que hi pugui haver de mesures de seguretat; 2)
de cara a les famílies, fer un seguiment de les mesures de conciliació i de suport telemàtic en el cas
dels alumnes confinats; 3) infraestructures, com la neteja i els espais, i 4) de cara a l’alumnat, incidir
tant pel que fa a la bretxa digital com els efectes de la crisi econòmica (mascareta, absentisme degut a
la pandèmia...).
En la Comissió de Treball es va decidir realitzar un qüestionari als centres educatius perquè poguessin
fer propostes i suggeriments, ja que calen dades real i objectives de tots aquests aspectes. Aquest
s’enviaria a tots els centres educatius representats en el Consell Escolar Municipal.
Per altra banda, els membres de la Comissió van acordar que es podrien elevar les següents propostes
sense haver d’esperar a tenir dades:
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Proposta 1. Traslladar al plenari la possibilitat tenir més punts de wifi oberts repartits per tots els barris
de la ciutat, que es considera molt important pel tema de la connectivitat.
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Proposta 2. Compartir bones pràctiques en la prevenció escolar del Covid-19. Per exemple, incentivar
el voluntariat com a informadors entre el propi alumnat.
Proposta 3. Fer un seguiment de l'ús de l'equipament informàtic que es va adquirir amb diners de
l'Ajuntament.
- Finalitzada la intervenció del Sr. Víctor Martín, pren la paraula la Sra. Laia Estrada i explica que s’havia
valorat la possibilitat de fer trucades als centres, per avisar que s’enviarà el qüestionari, amb la finalitat
de fer més àgil la recollida de la informació.
- El President pren la paraula per explicar les propostes que s’han fet per part de la Comissió de treball
de la COVID.
En relació a la possibilitat de tenir més punts wifi oberts s’ha demanat al Serveis TIC de l’Ajuntament
per tal que avaluï aquesta possibilitat. La Sra. Clàudia Aznar explica que els Serveis TIC han comunicat
que s’hi està treballant però que no és tant senzill, ja que la normativa comporta haver de fer la cessió
a algun operador, i quan es disposi de tota la informació s’explicarà en el proper plenari.
Respecte l’ús de l’equipament informàtic, el President explica que l’Ajuntament, a través de l’IMSST i
conjuntament amb el Departament d’Educació, van signar un conveni a través del qual l’Ajuntament va
fer una aportació de 80.000 euros per a 412 dispositius. El conveni preveu una sèrie de compromisos,
un d’ells és la constitució d’una comissió de seguiment i una memòria que recull el destí i ús d’aquests
dispositius.
- Pren la paraula el Sr. Joaquim Medina, i explica que des de la declaració de l’estat d’alarma i el
tancament dels centres educatius, es va produir un impacte negatiu i un increment de desigualtats. Arrel
d’aquesta situació, des del Departament d’Educació, es va posar en marxa el projecte d’equitat, però
degut al seu gran abast es va demanar la col·laboració dels Ajuntament de diferents municipis. En
aquest sentit agraeix l’esforç important de l’Ajuntament de Tarragona per reduir la bretxa digital.
Tot i així, com no es podia arribar a tot es van aplicar uns criteris molt objectius, es va parlar des de bon
començament de poder donar resposta als acabaments d’etapa i es van prioritzar amb els alumnes de
6è, de 4t d’ESO de 2n de Batxillerat i de 2n de cicles formatius (de cicle mitjà o superior), i es va anar
recopilant la informació a través de formularis que es van enviar als centres.
El Sr. Medina continua explicant que, després d’aquesta primera priorització, es va demanar als centres
informació per fer una segona priorització pels alumnes vulnerables, a partir dels cursos que no eren
acabament d’etapa i per ordre descendent, de manera que no es va prioritzar els ensenyaments
d’educació infantil. Com a resum, al municipi de Tarragona s’han posat a disposició dels alumnes,
aproximadament, un total de 1.100 dispositius: per part del Departament d’Educació es van repartir 747
dispositius (499 a la ESO, Batxillerat i Cicles i 248 dispositius a Primària) i amb l’aportació de
l’Ajuntament es van repartir 412 dispositius amb MIFI (361 a primària i 45 institut escola i 6 a instituts).
- Pren la paraula la Sra. Teresa Franch, i pregunta si aquests dispositius es van retornar a principi de
curs i com estan distribuïts ara. El Sr. Medina respon que, a partir del setembre, els alumnes van retornar
els dispositius als centres educatius i ara són els centres els que en fan ús i els posen a disposició de
l’alumnat. La Sra. Franch pregunta si tot i el nombre important de dispositius que s’han posat a
disposició, encara queda alguna necessitat per cobrir. El Sr. Medina respon que, tot i que mai s’arriba
a cobrir totes les necessitats al cent per cent, amb tots els dispositius que s’han lliurat s’han prioritzat
els alumnes que els centres educatius tenien coneixement de la seva necessitat.
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- Pren la paraula la Sra. Laia Estrada, i exposa que, tot i que s’hagi donat prioritat de totes les necessitats
que s’hagin pogut detectar, potser hi ha hagut alguna demanda que no s’ha detectat i no s’ha pogut
atendre, i per tant no queda clar si s’ha pogut arribar a totes les necessitats reals que hi havia. I proposa
que, preveient que hi pugui haver una tercera onada després del Nadal, estaria bé anticipar-se i, en
primer lloc, recuperar la informació sobre la necessitat de dispositius que puguem tenir i si aquesta es
pot suplir amb els dispositius que hi ha actualment, i en el cas que no sigui així demanar el suport
d’altres administracions, si convé, en segon lloc, determinar si hi haurà connexió a internet per tal de
poder garantir l’ús adequat dels dispositius, i en tercer lloc, garantir que les famílies sabran utilitzar
aquests dispositius i sabran fer aquest acompanyament telemàtic.
- El President passa la paraula al Sr. Roger Meix, del Departament d’Educació, que explica que
actualment hi ha el Pla d’acceleració digital del Departament i s’ha fet una enquesta a tots els centres
educatius de Catalunya i es pot anticipar que s’han repartit més de 800 MiFi entre els diferents centres
educatius de la ciutat de Tarragona.
- El Sr. Medina explica que no pot garantir, al cent per cent, que s’hagi donat resposta a tot l’alumnat,
però que amb els dispositius que ha aportat el Departament d’Educació i els que s’han aportat per part
de l’Ajuntament, es va atendre a totes les demandes que en aquell moment es van fer per part dels
centres. Tenint en compte que la pandèmia ha anat evolucionant i afectant a nivell social i econòmic, és
possible que hagin augmentat les demandes i, en aquest cas, s’hauria d’anar prioritzant tot el que seria
els acabament d’etapa. Considera molt encertada l’aportació de la Sra. Estrada respecte la formació de
les famílies, que es podria lligar amb altres plans i actuacions que inclou el Pla de Millora d’Oportunitats
Educatives, que preveu la formació de les famílies.
- El President pren la paraula i explica que des de l’IMET s’està treballant en aquest àmbit de formació
de les famílies i que està previst explicar-se en un altre punt de l’ordre del dia.
- Pren la paraula la Sra. Sandra Valls, representat d’escoles d’educació especial, i exposa que en relació
a les mesures que s’han adoptat respecte la connectivitat, les escoles d’educació especial, que són les
que requereixen de més mitjans tècnics, s’han trobat amb moltes dificultats i no s’han tingut en compte,
tot i manifestar la seva necessitat. Són alumnes amb moltes dificultats que entén que haurien hagut de
prioritzar-se. El Sr. Medina respon que és conscient que cal fer més incidència en els centres d’educació
especial, pel que fa als dispositius i cal millorar aquests punts febles i donar resposta.

1.2. Actuacions i reforç de neteja.
El President passa la paraula a la Sra. Sandra Larriba com a cap de Secció d’ensenyament, perquè
expliqui les actuacions realitzades pel que fa a la neteja. La Sra. Sandra Larriba explica que per tal de
donar compliment al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia, aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat, s’ha previst una neteja extraordinària
a mig matí per tal de garantir la neteja d’aquestes zones comuns i espais utilitzats successivament,
des de l’inici de curs. Aquestes hores complementen les hores ordinàries de neteja que hi ha en l’actual
contracte de servei de neteja de les escoles que es gestiona des de l’Institut Municipal d’Educació.
L’assignació d’aquestes hores de neteja extraordinària es va fer de forma proporcional al nombre
d’alumnes matriculats al centre, i s’han adjudicat un total de 57,5 hores diàries que es realitzaran durant
tot el curs, que ha suposarà un cost de 126.000 euros. També es va posar a disposició dels centres el
material necessari com dipòsits amb pedal i tap de 60 litres per a dipositar el material que s’utilitzi per
desinfectar i també les mascaretes, es va ampliar el número de dispensadors de sabó i de paper als
centres i es va facilitar els cartells informatius que demana el Pla d’actuació de les escoles, tant de l’ús
de la mascareta com dels passos per rentar-se les mans.
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Així mateix, des del Departament de Neteja Pública s’ha intensificat la neteja de les zones dels accessos
exteriors de tots els centres educatius de la ciutat.
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1.3. Control d’accessos i nous espais
- El President explica que, per tal que es pogués començar el curs amb les màximes garanties, es van
fer taules de coordinació amb Mobilitat i la Guàrdia Urbana per facilitar els accessos. Es van atendere
totes aquelles demandes concrets que van fer els centres (Saavedra, Marcel·lí Domingo, Serrallo, El
Carme, Joan XXIII, Ponent, Torreforta). Malgrat s’ha fet i s’està fent una molt bona feina per part de
Mobilitat i la Guàrdia Urbana caldrà treballar per millorar la mobilitat d’aquells centres educatius que es
troben al centre de la ciutat, el que es podria fer en la línia de la proposta que va fer la Sra. Maria Elisa
Vedrina, en l’anterior CEM, de treballar la mobilitat dins la Comissió de camins escolars per millorar les
entrades i sortides als centres i la mobilitat en general, que afecta a tota la ciutadania.
El President continua explicant que, respecte la necessitat de nous espais, els propis centres s’han
organitzat internament i no s’han necessitat molts espais fora de les escoles i aquells centres que ho
han sol·licitat, s’ha pogut atendre la seva demanda (com la plaça 1r de Maig per a l’escola Torreforta).
- Pren la paraula la Sra. Laia Estrada i exposa, en relació a la necessitat de nous espais fora dels centres
educatius, que no ha quedat clar si l’Ajuntament ha actuat en clau proactiva o simplement s’ha donat
resposta a les peticions que han arribat. En aquest sentit, un dels objectius de l’enquesta que ha
proposat la Comissió de treball de COVID, és detectar que no hi hagi centres que tinguin alguna
necessitat que no hagi quedat coberta per no saber que ho podia sol·licitar.
El President respon que des de juliol que s’està en contacte amb el Departament d’Educació i s’ha
manifestat la voluntat de l’Ajuntament de posar a disposició espais, si era necessari, i el Departament
va fer arribar aquesta informació als centres.
1.4. Projectes educatius orientats al suport emocional i l’absentisme.
El President pren la paraula i explica que des de l’IMET s’han dissenyat un seguit de projectes que
tenen per objectiu donar resposta a les necessitats de suport emocional, i que es troben sota el
paraigües dels projectes que s’han iniciat orientats a la lluita contra la segregació escolar i l’equitat.
Pren la paraula la Sra. Clàudia Aznar, i explica que, enllaçant amb el que ha proposat la Sra. Laia
Estrada, respecte la formació a les famílies, des de l’IMET s’està treballant per trobar el mecanisme
adequat per prevenir el trencament del vincle que suposa tallar la connectivitat i quedar-se confinat. Es
va decidir, dins d’un programa d’absentisme, mirar de reforçar aquesta formació tant a les famílies com
a l’alumnat. Una vegada consultats els centres, s’ha dissenyat un projecte que es diu Connectats a l’èxit
educatiu, que està en marxa des d’aquest novembre i preveu, a proposta dels centres, fer una formació
a les famílies presencial (ens espais com les escoles o els centres cívics) o via telefònica si estan
confinats, per ajudar-les en aquelles plataformes que utilitza la seva escola.
La Sra. Clàudia Aznar, continua explicant que també està en marxa el projecte Mentoria per l’èxit
educatiu, que ja es feia dins el Pla Educatiu d’Entorn, i amb aquest projecte s’ha ampliat a més centres
per tal de donar aquest suport emocional. I aquest mes de desembre es posarà en marxa la Comissió
d’Absentisme.
- Pren la paraula la Sra. Teresa Franch i pregunta si s’ha registrat o es té informació de l’absentisme
produït per la COVID i com s’ha actuat. El Sr. Medina respon que el Departament d’Educació té
registrades les diferents tipologies d’absentisme, el crònic i altres, com les produïdes per la situació del
COVID, i abans d’iniciar un protocol d’absentisme, des dels centres educatius es fa un treball previ de
seguiment de les famílies, amb trucades i xerrades.
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5. Torn obert de paraules.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2351866 ARQYL-R312F-3F4UH A024FE34F98E29F6054CA54318D99A85858089ED) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

No n’hi han.
I sense cap altre assumpte a tractar, essent les 18:50 hores del dia assenyalat, s’aixeca la sessió per
ordre de la Presidència, de la qual cosa jo, secretària delegada, en dono fe.

Vist i plau
El president delegat,

La secretària delegada,

