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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
TARRAGONA CELEBRAT EL DIA 28 DE JUNY DE 2021

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3222534 N2JI0-6TY24-2G8UA EA7CC093B4599553933CEF0D7CE4374932FC9749) 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

Sessió: Ordinària
Lloc: videoconferència a través de la plataforma Zoom
Data: 28 de juny de 2021
Hora d’inici: a les 18:00 hores
Hora de Finalització: 19:30 hores
Assisteixen a la sessió:
President delegat
Sr. Manel Castaño Bachiller
Membres que assisteixen:
Sra. Maria Cinta Pastó i Sales
Sr. Francesc Roca Rosell
Sr.Sergio Píriz Martín
Sra. Cristina Guzmán Roset
Sra. Carla Aguilar Cunill
Sra. Inés Solé Guillén
Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa
Sra. María José Rivas Hernández
Sr. Joan Llatse López
Sra. Rosa Piñeiro Guibernau
Sra. Francesca Miracle Vallés
Sra. Coloma Bartra Cunillera
Sra. Àngels Garola Recasens
Sra. Maria Ursula López Carricondo
Sra. María Isabel Pacheco García
Sra. Ana Madrid Parra
Sr.Jaume Sabater
Sra. Helena Pascual Adserà
Sra. Blanca Carrión Esquerra
Sr. Víctor Martín Servet
Sra. Núria Barberà Sole
Sr. Jordi Satorra
Sr. Josep Nolla Salvadó
Sra. Laia Sans Magaroles
Sr. Francisco Sardaña Álvarez
Sra. Sandra Valls
Sra. Núria Ibern
Sra. Montserrat Rovira Figueras
Sra. Neus Roig Saiz
Sra. Mónica Alabart
Sr. Alexis Lanza Bermejo
Sra. Maria Teresa Franch i Díaz

Personal tècnic municipal:
Sra. Clàudia Aznar
Sra. Anna Maria Vendrell
Sra. Montserrat Alegret
Sr. Francisco Javier Gracia
Sr. Joan Martínez
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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Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada en data 18/05/2021.

Passada a votació l’acta, s’aprova amb 29 vots favorables i 3 abstencions. El motiu de les
abstencions és que no es va assistir a la sessió del Plenari que ara s’aprova.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3222534 N2JI0-6TY24-2G8UA EA7CC093B4599553933CEF0D7CE4374932FC9749) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
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S’incorpora a la sessió el Sr. Jaume Sabater.
2.

Informació de la presidència.

El President explica que s’ha renovat la condició de Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF, per a
quatre anys més. Hi ha el compromís d’aprovar el Pla local d’Infància i Joventut, que ja s’està
redactant i està previst que es porti al Consell Plenari per a la seva aprovació abans que acabi
l’any. Aquest Pla té un antecedent, ja que ve del Pla local d’Infància 20106-2020.
El President continua explicant que aquest matí s’ha celebrat el Consell d’Administració de l’IMET i
la Sra. Clàudia Aznar, directora de l’IMET ha presentat la planificació pel curs 2021-2022.Diu que
es farà arribar un resum d’aquesta planificació, als membres del CEM, per al seu coneixement i, si
ho consideren, facin les aportacions o consideracions per al curs 21-22.
Tot seguit es passa a informar del treball de la Comissió de l’observatori per a l’equitat, propostes
de zonificació per a l’educació infantil i primària del municipi, i exposa que hi havia un compromís
de tenir una nova zonificació de cara el curs 22-23. Continua explicant que la zonificació és un
aspecte més de la lluita contra la segregació escolar, ja que també hi ha altres element que hi
juguen un paper important, com són la detecció de NESES, l’atenció a les famílies. Recorda que,
una de les propostes que es feia en l’estudi del Sr. Bonal és que no es podia continuar amb una
zonificació de set zones, sinó que s’havia d’anar a una reducció de les zones en tres o quatre
zones.
Tot seguit passa la paraula a la Presidenta de la Comissió, la Sra. Ana Madrid i al Sr. Francisco
Javier Gracia, tècnic de l’OME, per tal que expliquin els treballs de la Comissió i les propostes de
zonificació, per passar després a debatre la proposta que es farà arribar al Departament
d’Educació.
El President recorda que el CEM no decideix, sinó que presenta una proposta, de manera que el
que en resulti del debat que ara se’n faci en aquest Plenari, s’elevarà al Departament d’Educació,
que és qui ha de decidir, a través dels mecanismes de participació i representació (com diu el
decret d’escolarització) la zonificació de Tarragona.
2.1. Informar del treball de la Comissió Observatori per l’equitat: propostes de zonificació
per a l’Educació infantil i primària del municipi.
Pren la paraula la Sra. Ana Madrid i explica que des de l’Observatori es fa la presentació
d’aquestes dues propostes de zonificació després de reflexionar, fer valoracions i d’intentar arribar
al màxim consens, tal com es va demanar. De les diferents propostes plantejades finalment tenen:
una proposta de tres zones que està recolzada, principalment, per l’escola concertada i una
proposta de quatre zones, recolzada principalment pels centres educatius públics i per l’Associació
de Federació de famílies de Catalunya. Vol ressaltar la gran aportació i participació de tots els
membres de l’Observatori.
D’aquestes dues propostes, des de l’Observatori consideren que han d’anar acompanyades d’una
sèrie de mesures per donar sentit i recolzament a la zonificació, ja que la zonificació, per si sola, no
és una eina que doni satisfacció a la lluita contra la segregació escolar, i cal que vagi acompanyada
d’un estudi sobre les ratios, la heterogeneïtat de l’alumnat, l’oferta i la demanda, els recursos de
l’EAP, detecció de necessitats NESE, ajuts de transport, entre d’altres.
Finalment, la Sra. Ana Madrid agraeix la gran feina que han fet els membres de l’Observatori en les
diferents reunions, i la voluntat d’arribar al màxim consens.
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El President passa la paraula al Sr. Francisco Javier Gracia.
El Sr. Gracia comença explicant que darrera les dues propostes que es presenten hi ha molta feina
feta i passa a explicar les dues propostes amb una presentació dels treballs fets per la Comissió de
l’Observatori:
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“Els problemes de la zonificació actual.
• Els espais del municipi sense zonificar.
• Models de zonificació diferents (àrea-escola i àrea – centres)
• Manca de referents clars en la interpretació de la delimitació de les àrees de proximitat.
• Discordança entre la delimitació escolar i la divisió administrativa del territori (districte municipal).
• Desequilibris en la programació de l’oferta educativa entre zones.
• La percepció de la Comunitat Educativa sobre els problemes de zonificació.
Què són les zones educatives, i per a què serveixen?
DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment
d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
Article 4 Definició i abast de les zones educatives.
1. Les zones educatives són les unitats de referència per a:
a) La programació de l'oferta educativa.
b) La gestió de l'admissió de l'alumnat.
c) L'aplicació de les mesures específiques per a l'equitat escolar, la inclusió escolar i la cohesió
social.
d) L'establiment de les adscripcions entre centres.
e) La determinació de la reserva de llocs escolars per a l'alumnat amb necessitats educatives
específiques.
f) L'aplicació del criteri de prioritat de la proximitat del domicili o del lloc de treball al centre educatiu
en el procés d'admissió.
El mateix Decret estableix que les zones educatives s'han de delimitar d'acord amb els criteris
següents:
a) La garantia d'heterogeneïtat en la composició social de la zona, que cobreixi en la mesura del
possible una població socialment heterogènia.
b) La suficiència de l'oferta de llocs escolars per atendre les necessitats d'escolarització.
c) La distribució geogràfica dels centres que imparteixen cada ensenyament, de manera que les
zones educatives promoguin una escolarització de proximitat.
d) L'equilibri entre la composició social de la zona i la dels centres que la integraran.
e) L'impacte de la zonificació en l'escolarització equilibrada de l'alumnat en els centres que
integraran la zona educativa.
f) La garantia de pluralitat educativa vetllant perquè les zones incloguin oferta pública i privada si
existeixen ambdues titularitats a la zona.
g) L'escala i la identitat, en els termes de l'article 176.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d'educació.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el seu article 176. Zones educatives, estableix que
la delimitació territorial en zones educatives s’ha de fer atenent criteris d’escala, i criteris d’identitat:
- Suficiència de l’oferta educativa dels ensenyaments de règim general
que pot ser
complementada per zones pròximes (NESE, etc).
- Geogràficament, per condicions socials i econòmiques (transport, comunicacions, etc.) l’àmbit
territorial de la zona sigui reconegut pels usuaris del sistema educatiu.
A més cal fer-ho ja que el DECRET 11/2021 preveu en la seva Disposició transitòria Primera que:
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D'acord amb el que estableix l'article 5, els directors o directores dels serveis territorials del
Departament han d'aprovar les noves zones educatives en el termini màxim de nou mesos a
comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Decret. Les àrees de proximitat existents en el moment
d'entrada en vigor d'aquest Decret mantindran llur vigència fins a l'aprovació de les noves zones
educatives.
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Revisió de l’actual zonificació escolar del municipi
Encàrrec de la Conselleria 20/10/20
Constitució de l’Observatori. Acta 26/11/20
Sessió de treball. Acta 17/12/20
Document: Propostes de zonificació.
Publicació LOMLOE
28/06/21
Sessió de treball. Acta 14/01/21

Sessió de treball. Acta 21/01/21
Publicació DECRET 11/2021
Sessió de treball. Acta 06/05/21
Sessió de treball. Acta 10/06/21
Proposta de zonificació. Plenari CEM
Taula local planificació educativa 11/21

Ampliar les àrees de proximitat
• Es passa a un concepte de proximitat més extens que l’actual.
• En general, el grau de llibertat d’elecció de centre s’amplia respecte al situació actual.
• A major amplitud, major equilibri entre l’oferta i el padró.
• Per si sola la zonificació no és una eina que pugui reduir la segregació, si es vol abordar aquest
problema amb efectivitat calen altres mesures relacionades amb l’oferta (grups, ràtios, reserva de
places NESE, , etc.) i d’acompanyament a l’escolaritat (detecció precoç de NESE, beques i ajuts,
transport, seguiment de trajectòries escolars, projectes de millora de l’èxit educatiu, etc.)
OPCIÓ 1: Tres grans zones

Centres privats

Zona Ponent
(10 centres)

Zona Nord (6
centres)

Zona Llevant
(17 centres)

Centres públics

Distància Grups
mitjana
públics

Grups
privada

% pública

%
privada

Escola Riu Clar, Escola
Torreforta, Escola Campclar,
Escola Els Àngels, Escola La
Floresta, Escola de Ponent,
Ins.Esc Mediterrani, Escola
Bonavista
La Salle Torreforta, Joan XXII

1,8 km

11

5

69%

31%

3,5 km

8

3

73%

27%

9 km

12

18

40%

60%

Escola Sant Salvador, Escola de
Pràctiques, Escola Marcel·lí
Domingo, Escola Sant Pere i
Sant Pau, Escola Pax
La Salle Tarragona
La Salle Tic-Tac, El Carme,
Vedruna Sagrat Cor, Joan
Roig, Mare de Déu del
Carme, Dominiques, Sant
Pau Apòstol,
LestonnacL’ensenyança,
Mare Nostrum, Santa Teresa
de Jesús

Escola Cèsar August, Escola El
Serrallo, Escola Tarragona,
Escola Saavedra, Escola Pau
Delclòs, Escola El Miracle,
Escola l’Arrabassada

OPCIÓ 2: Quatre grans zones

Centres privats

Centres públics

Distància Grups
mitjana
públics

Grups
privada

% pública

%
privada
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Zona Ponent
(10 centres)
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Escola Riu Clar, Escola
Torreforta, Escola Campclar,
Escola Els Àngels, Escola La
Floresta, Escola de Ponent,
Ins.Esc Mediterrani, Escola
La Salle Torreforta, Joan XXII Bonavista
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1,8 km

11

5

69%

31%

3,5 km

8

3

73%

27%

Zona Nord (6
centres)

La Salle Tarragona

Escola Sant Salvador, Escola de
Pràctiques, Escola Marcel·lí
Domingo, Escola Sant Pere i
Sant Pau, Escola Pax

Zona Centre (
11+2 centres)

La Salle Tic-Tac, El Carme,
Vedruna Sagrat Cor, Joan
Roig, Mare de Déu del
Carme, Dominiques, Santa
Teresa de Jesús

Escola Cèsar August, Escola El
Serrallo, Escola Tarragona,
Escola Pau Delclòs, Escola El
Miracle, Escola Saavedra

3,5 km

7+3

13

43%

57%

Zona Llevant
(4+2 centres)

Sant Pau Apòstol,
LestonnacL’ensenyança,
Mare Nostrum

Escola l’Arrabassada, Escola
Saavedra, Escola El Miracle

9 km

2+3

6

40%

60%

Quina és millor?

CRITERIS
Garanteix l’heterogeneïtat en la composició social de la zona
Proporciona una oferta suficient en relació al padró
Promou una escolarització de proximitat
Millora l’equilibri entre la composició social dels centres i la de la zona
Facilita l’escolarització equilibrada (NESE)
Garanteix la pluralitat educativa Considera els criteris d’escala i identitat

OPCIÓ 1: TRES
ZONES







OPCIÓ 2:
QUATRE ZONES








Finalment el Sr. Gracia agreix la participació de tots els membres de la Comissió de l’Observatori
perquè ha estat una tasca complexa que ha generat molta documentació, molt debat i fins a última
hora no s’ha arribat a acords respecte les propostes ha presentar. Destaca que ha estat un procés
molt participatiu i transparent. Continua explicant que les dues opcions són bones i serà la taula de
planificació la que decidirà si la proposta que presenti el municipi tira endavant.
El President exposa que tal com s’ha vist en la darrera part de la presentació, les diferències entre
la proposta de zonificació en tres zones i la de quatre zones, són poques, només hi ha un element
que les diferencia, però en les dues propostes es dona resposta als ítems que recull el Decret
11/2021. El President recorda que la proposta que surti d’aquest Plenari és només una proposta, i
aquesta s’elevarà al Departament d’Educació i proposa que se sotmeti a votació.
S’obre un torn de paraules per tal que els assistents puguin manifestar les seves consideracions.
-

Pren la paraula el Sr. Josep Nolla i posa de manifest que vol posar en valor tota la feina que
s’ha fet per part de la Comissió de l’Observatori i totes les persones que han treballat en
aquest estudi, que té un objectiu comú, lluitar per la no segregació a la ciutat i buscar un
equilibri. Agraeix la capacitat de comprensió i diàleg, tant per part del President com de tots els
tècnics, que han facilitat la participació i s’ha buscat el consens i proposa, per no trencar
aquest consens, que s’elevin les dues propostes al Departament d’Educació, perquè decideixin
el que és més bo per a la ciutat i que es faci el mes d’octubre. Continua exposant que, el motiu
pel que demana això és per les vacants que hi ha al Consell escolar, i demana que es treballi
per tal de cobrir les vacants durant el setembre i al mes d’octubre votar les propostes.

-

El President agraeix les consideracions que ha realitzat el Sr. Nolla, i explica que surti la
proposta que surti, les dues no estan allunyades ni confrontades, tal com s’ha exposat, sinó
que són dues opcions on les diferències són relativament petites. Independentment de la
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proposta que surti del Consell Escolar, el Departament d’Educació té la última paraula i
aclareix que no només es passarà la proposta que en resulti del consens d’aquest Plenari, sinó
que també s’elevarà al Departament d’Educació, l’informe que s’ha exposat, en el que hi ha les
dues propostes per tal que el Departament pugui analitzar la feina que ha fet la Comissió de
l’Observatori i la proposta que en resulti.
El President proposa que el Plenari del CEM presenti una proposta, la que en resulti d’aquest
Plenari, ja sigui la proposta de tres zones o la de quatre. D’altra banda el President explica
que, tot i que hi ha vacants, els membres que actualment formen part del Plenari, uns
quaranta, són prou representatius i significatius, com per poder debatre les propostes.
-

Pren la paraula la Sra. Maria Elisa Vedrina i explica que tal com està redactat aquest punt de
l’ordre del dia només es venia a informar de les propostes i no a votar, i que amb aquest
redactat algun membre del Consell Escolar, que no ha assistit, no sabia que es votarien les
propostes. Entén que tal com s’ha plantejat l’ordre del dia no s’hauria de passar a votació i
proposa elevar al Departament d’Educació les dues propostes, o bé convocar el Consell
Escolar Municipal per efectuar la votació.

-

El President respon que, a banda de la convocatòria el mateix President va enviar un escrit a
tots els membres del CEM interpel·lant a la participació en aquest Plenari per tractar les
propostes de la zonificació i tenir un consens per elevar la proposta de zonificació al
Departament d’Educació.

-

Pren la paraula la Sr. Francisco Sardaña i explica que és membre de la Comissió de
l’Observatori i considera que les dues propostes són perfectament viables, però no són tant
similars, i fer ara la votació deixaria fora a la meitat dels representants. Considera que seria
saltar-se un pas, ja que potser és en la Taula de Planificació on s’hauria de plantejar les dues
propostes. Apunta que les paraules del Sr. Nolla d’elevar les dues propostes al Departament
d’Educació, representen al sector de la concertada. I pel que fa a la votació, planteja que hi ha
12 vacants, dels 52 membres que hi ha al CEM, tot i que segons el Reglament diu que han de
ser 53.

-

Pren la paraula el Sr. Jordi Satorra, exposa que si es passa a votació és perquè es pot
sotmetre i considera que seria bo que hi hagués una presa de decisió de la proposta per part
del Consell Escolar Municipal, que és l’òrgan que ho ha de fer. Entén que és difícil prendre
acords que satisfacin a tothom, però creu que és important entrar a decidir una proposta i
després establir mecanismes de seguiment.

-

El President recorda que, tal com en resulta de l’estudi del Sr. Bonal, la zonificació només és
una eina més de totes les que hi ha per lluitar contra la segregació escolar i que, a més, és un
element canviant en funció del cens, proximitat, oferta formativa, etc. Es tracta de manifestar
quina de les dues propostes té més consens, però serà la Taula de Planificació la que acabarà
de decidir, i per tant, no vol dir que la proposta que ara surti sigui la que s’aprovi per la referida
Taula i pot canviar. Tot i així, en el cas que s’aprovi qualsevol d’aquestes dues propostes per
part de la Taula de Planificació, no ha de suposar una problemàtica, tenint en compte que es
tracta de propostes que són molt similars, no confrontades i que en totes dues s’han obert les
zones.

-

El Sr. Francesc Roca demana al President que li confirmi si, ha entès bé que, sigui quina sigui
la proposta que en resulti de la votació, s’elevarà al Departament d’Educació les dues
propostes. El President respon que es comunicarà quina ha estat la proposta més votada pel
Plenari, i s’enviarà a la Comissió l’estudi que ha fet la Comissió de l’Observatori, en el que
s’exposa tota la feina que ha fet aquesta Comissió i les dues propostes.
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El Sr. Roca agraeix la feina feta per al Comissió de l’Observatori i diu que cal tenir en compte
que d’acord amb la normativa del Consell Escolar Municipal els acords s’han de prendre per
consens, independentment del que ara voti. Finalment el Sr. Roca considera que
independentment de l’acord que ara es prengui cal fer un seguiment, ja que hi ha famílies que
no saben que els hi passarà amb la ESO i el Batxillerat.
El President respon que s’ha arribat a un consens en la pròpia Comissió de l’Observatori, ja
que les dues propostes són molt pròximes, amb diferències que no són importants, de tal
manera que es pot dir que s’ha arribat a un consens a nivell de propostes i, ara, cal elevar al
Departament d’Educació una d’aquestes.

Tot seguit es passa a votació les dues propostes. Passada a votació les dues propostes amb el
següent resultat:
-

Proposta de zonificació 4 zones: 20 vots a favor
Proposta de zonificació 3 zones: 10 vots a favor
Abstencions: 2 abstencions

2.2. Proposta de calendari escolar pel curs 2021-2022: dies de lliure disposició.
El President explica l’informe proposta de dies de lliure disposició per al curs escolar 21-22.
“L’ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs
2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, estableix en el seu art 3.2 que
“tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament
d'Empresa i Treball, i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa
local caiguin en dia no lectiu, els centres poden afegir-los als de lliure disposició establerts dins el
curs escolar corresponent.”
Tenint en compte que una de la festa local, Sant Magí, cau al mes d’agost, els centres de
Tarragona hauran d’afegir un dia més de lliure disposició.
Tal com indica l’art. 3.3 on es determina que “En el marc d'aquest calendari escolar, els centres
poden establir tres dies festius de lliure disposició...” i així mateix que, “Els consells escolars
municipals, un cop determinats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals, han de fixar
els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.” A tal efecte, i amb el
vistiplau de la presidència, s’ha demanat als representants de la Junta de directors i directores, de
primària i de secundària de la pública, i de la concertada les seves propostes al Consell Escolar
Municipal (CEM) respecte als 4 dies de lliure disposició pel curs 2021-2022.
Les seves propostes han estat:
JUNTES DE DIRECTORS
I DIRECTORES
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA (*)
CONCERTADA

PRIMER
Divendres 24 de
setembre
Dilluns 11
d'octubre
Divendres 24 de
setembre

SEGON
Dilluns 11
d'octubre
Divendres 7
de desembre
Dilluns 11
d'octubre

TERCER
Divendres 7 de
desembre
Dilluns 28 de
març
Divendres 7 de
desembre

QUART
Dilluns 28 de
febrer
Dilluns 2 de
maig
Dilluns 28 de
febrer

(*) Observació. Aquest és l’acord majoritari de secundària encara que alguns instituts han indicat la
seva disconformitat amb el 2 de maig i proposen el 25 de febrer.
Per la qual cosa la proposta de dies de lliure disposició que la Comissió Permanent del CEM
presenta al Plenari del CEM, per a la seva aprovació, és:
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VOTACIONS
2
3
3
2
1
1

PROPOSTES
Divendres 24 de setembre
Dilluns 11 d'octubre
Divendres 7 de desembre
Dilluns 28 de febrer
Dilluns 28 de març
Dilluns 2 de maig

A aquest quadre, també s’ha de tenir en compte la proposta del 25 de febrer d’alguns instituts, tal
com s’ha indicat a l’anterior apartat.”
El President recorda que es tracta d’una proposta que no obliga als centres a establir aquests dies,
de manera que si els centres de secundària, centres d’educació especial o qualsevol altre centre,
per la seva planificació escolar estableix uns altres dies, no hi ha cap problema, ja que es tracta
d’una qüestió interna.
Tot seguit es passa a votació la proposta de dies de lliure disposició:
PRIMER
SEGON
TERCER
QUART

Divendres 24 de setembre
Dilluns 11 d'octubre
Divendres 7 de desembre
Dilluns 28 de febrer

Passada a votació la proposta, s’aprova amb el vot favorable dels assistents i l’abstenció de la Sra.
Maria Elisa Vedrina, perquè considera que es tracta d’una qüestió interna de cada centre.

2.3. Valoració general del funcionament del Consell Escolar i proposta de temes d’interès
pel curs 2021-2022
El President passa la paraula a la Sra. Maria Rosa Nevado que explica que es va passar una
enquesta a tots els membres del CEM sobre la valoració del funcionament del Consell Escolar, ja
que es considera important conèixer les consideracions dels membres del CEM i fer un seguiment
del seu funcionament, i explica que aquest qüestionari seguirà obert durant la setmana per tal que,
aquells membres que no hagin pogut emplenar, ho puguin fer.
Tot seguit la Sra. Nevado passa a exposar el resultat d’aquesta valoració:
“Nombre de respostes: 18
Representant de:
Públic

61%

Concertat/privat

39%

Dels sectors:
Professor/professora

4

Alumnat

0
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Grup polític

0

Personal tècnic municipal

1

Entitat

1

Mestre/Mestra

3

Associació de Pares i
Mares
Altres
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0
9

Les comissiones en què han participat son:
Cap Comissió

4

Comissió COVID

2

Comissió Observatori i equitat

4

Comissió Camins Escolars

1

Les propostes o millores que plantegen respecte en les comissions en què han participat son:
Poder fer-les presencials.
Les aportacions dels grups polítics o de sindicats són interessos polítics i no des del punt de vist educatiu
(de la realitat). És necessari conèixer la realitat de l'educació.
És una comissió que hi ha molta feina a fer i crec que caldria establir una periodicitat mensual per anar
treballant.
Totes les persones que formen part de les comissions haurien de fer
aportacions.
Avisar amb més temps convocatòries, adjuntar documentació.

El format en què els agradaria que es realitzaran les sessions del curs vinent
son:

Telemàtiques

7

Presencials

5

Híbrides

6

La valoració sobre l’organització i funcionament del CEM (1 a 5)
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Compliment de la programació i calendari

4
,2

Convocatòries i documentació rebuda

4
,4

Funcionament de les comissions de treball

4
,1

Retorn i difusió a la comunitat educativa

3
,6
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La valoració respecte a l’assoliment dels objectius del CEM pel curs 2020-2021 (1 a 5)

Dinamitzar el Consell Escolar Municipal.

3,6

Interpel·lar als diferents sectors de la comunitat educativa per elaborar propostes de
treball rellevants per la ciutat.

3,4

Visibilitzar la tasca del Consell Escolar Municipal.

3,3

Implementar propostes de treball per l’equitat educativa al municipi.

3,7

La valoració de funcionament general del CEM (1 a 10)

7,5

Els temes que es proposen que s'haurien de tractar al Consell Escolar Municipal del curs vinent
son:
Dinamització inscripcions Zones Ponent Llars d'Infants.
Facilitat transport famílies.
Seguir implementant els treballs iniciats a les comissions i poder fer efectiu els acords.
Segregació escolar.
Futur de l'educació a Tarragona i ser model d'unió entre totes les escoles pel bé comú dels
infants.
Crec que s'hauria de tractar també temes relacionats amb l'ensenyament secundari, tot i que
entenc que de secundària hi ha poca representació al CEM.
Caldria seguir treballant per l'equitat educativa i per evitar la segregació escolar al municipi.
Foment de participació de les famílies a les A.M.P.E.S
Mesures per evitar la segregació. Reforços neteja als centres. Manteniment de les
instal·lacions.
Com afecta la LOMLOE al consell municipal i quines aportacions es poden fer.
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Equipaments escoles, patis oberts, foment esport .
Horari escolar, transicions educatives, actualització del funcionament del Consell.
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Fer èmfasi amb l'educació emocional a les escoles.

Els aspectes que es consideren que son interessants per millorar son:

Retorn informació dels consells als equips educatius.
Intentar que els alumnes hi siguin, la seva visió és important.
Comunicació entre escoles.
Ha millorat molt respecte als cursos anteriors. Hi ha voluntat d'avançar en l'educació de
Tarragona.
Incloure referents dels diferents àmbits.
Els més importants, ja han estat tractats.
Crec que els temes importants s'han tractat tots.
Foment esport.
Cohesió entre comunitat educativa.

3.

Torn obert de paraules.

- Pren la paraula el Sr. Francesc Roca i vol fer dues peticions, que es faci arribar als membres
del CEM la presentació que s’ha exposat i que s’actualitzi el funcionament del reglament del CEM.
El President respon que es passarà la presentació del Sr. Gracia a tots els membres, així com la
planificació de l’IMET, i pel que fa a l’actualització del reglament del CEM s’està treballant per tal
que es dugui a terme, ja que és un compromís de la conselleria.
- Pren la paraula la Sra. Maria Elisa Vedrina i demana que consti en acta que s’ha sotmès a
votació les dues propostes de zonificació, el que no estava inclòs, com a tal, en l’odre del dia.
I sense cap altre assumpte a tractar, essent les 19:30 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,

