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AJUNTAMENT DE REUS 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
Dia: 9 de juliol de 2020 
Inici: 17.45 h 
Lloc: videoconferència 
Caràcter: ordinari 
 
 
A Reus, el dia 9 de juliol  de 2020, a les 17.45 h en primera convocatòria,  es reuneixen per videoconferència 
prèviament convocats i sota la presidència delegada del Sr. Daniel Recasens Salvador, regidor d'Educació , 
els membres del Consell Escolar Municipal que tot seguit es relacionen per celebrar sessió ordinària, les 
senyores i els senyors: 
 
Carles Francesc Macaya Elias, sector Ajuntament, ARA REUS 

Patricia Pérez Gutiérrez,  sector Ajuntament, CS 

Marta Llorens Pérez,  sector Ajuntament, CUP 

Bruno Morejón Mateo, sector Ajuntament, ERC 

Sandra Guaita, en representació de Tania Agudo Cabana, sector Ajuntament, PSC 

Montserrat Pagès Pallisé, sector Ajuntament, IMFE-Mas Carandell 
Rosa Ana García Sierra, sector Ajuntament, escoles de música 

Iraida Belmonte Sevil, sector Ajuntament, escoles d’educació especial 
Mario Guerrero Torres, sector pares i mares primària pública 

Verònica Garias Pérez, sector professorat infantil i primària pública 

Ada Fernández Alcaraz,  sector professorat infantil i primària concertada 

Marta Múrria Pons, sector professorat USTEC 

Ana María Garcia Jové, sector professorat escoles d’adults 

Robert Alejandro Ionita, sector alumnat secundària obligatòria 

Montserrat Plans Roqueta, sector direcció secundària pública 

Antoni Montserrat i Duch, sector titulars primària concertada 

Eloisa Sugrañes Morales, sector titulars primària i secundària concertada 

Natàlia Bley Guinovart, sector llars d’infants públiques 

Antonia Aguilar Gordillo, sector llars d’infants subvencionades 

 
 
Dels membres convocats, han excusat l’absència: 
 
Judit Brugués Mellado, sector Ajuntament, JXREUS 

Ana Belén Castaño Sanchez, sector Ajuntament, Federació Associacions de Veïns de Reus 

Noelia Borràs Millán, sector pares i mares primària pública 

Ignasi Fernández Daroca, sector professorat ASPECP 

Joaquim Vilafranca Pijoan, sector professorat escola Art i Disseny 

Carme Reyes Calvo, sector pares i mares primària concertada 

M. Carme Camacho Álvarez, sector pares i mares secundària concertada 

Laura Lasheres Abad, sector professorat infantil i primària pública 

Neus Hernández Ferré, sector professorat secundària concertada 

Antonieta Roig Ricart, sector direcció infantil i primària pública 

Núria Serrano Sastre, sector direcció infantil i primària pública 

Raimon Martí Arbós, sector direcció secundària pública 

Irene Llanas Rivera, sector PAS 

 
 
També hi assisteixen les tècniques de la regidoria d’Educació : Encarna Rega Molina, Montse Piñero Palau, Sílvia 
Parés Ribé i Núria Bruno Mas, amb veu i sense dret a vot  
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El president obre la sessió per saludar i agrair l'assistència dels membres convocats.  
 
Tot seguit, comenta que la fins ara secretària del CEM, la Sra. Raquel Prius Sardà ha passat a realitzar 
funcions exclusivament de Política Lingüística, per la qual cosa la substitució de la secretària d’aquesta 
comissió segons consta en el Reglament del CEM hauria de ser de la persona més jove del Consell. El 
president proposa però, que si no hi ha ningú que en tingui cap inconvenient, farà les tasques de secretària 
com a secretària accidental la Sra. Núria Bruno. No hi ha cap oposició. 
 
El president fa constar que aquest consell serà bàsicament informatiu i que el format de videoconferència no 
ha permès una proposta més dinàmica i participativa, que és la que li agradaria que fos la constant del CEM.  

 
1.  Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

 
No s’ ha rebut cap esmena  i es demana si algú en vol fer alguna en aquest moment. Atès que no n’hi ha 
s'aprova l’acta anterior corresponent a les sessió ordinària del 26 de febrer del 2020. 
 

 
 2.  Altres informacions de la Regidoria d’Educació 

 
Sílvia Parés informa sobre les actuacions fetes com a Pla d’Entorn . A continuació es detalla la informació 
lliurada i comentada 

 
- FITXA 1: estudi assistit 
Pressupost: 25000€ 

Objectiu: Contribuir a l'èxit formatiu (o lluitar contra el fracàs escolar) 
Beneficiaris: 17 escoles (previstes 15): Pare Manyanet, Alberich i Casas, Joan Rebull, Misericòrdia, Cèlia Artiga, Pi 
del Burgar, Marià Fortuny, Eduard Toda, Pompeu  Fabra, La Salle, Prat de la Riba, La Vitxeta, Rubió i Ors, 
Montsant, General Prim, Mowgli, Sant Pau i 5 IES (Ins.-Esc Pi d B, Ins. S. Vilaseca, G. Ferrater, Dom i Mont. i 
Baix Camp). 
S’ha reduit a 1h les sessions de PRI, i 1,15h les d’ESO. Es van eliminiar objectius individuals. Objectius comuns: 
millora de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita del català. Valoració segons resultats de les matèries de 
català, castellà, mates, no es realitzarà donades les circumstàncies pel Covid19. 
Reduïts els centres de secundària de 8 a 5: enguany 3 instituts (Gaudí, Roseta Mauri i Josep Tapiró) han rebut 
finançament directament del Dep. per organitzar 2 tallers d’acompanyament educatiu. 
A partir de maig es va oferir la possibilitats de fer acompanyaments telefònics, i ho van acceptar els següents 
centres: Mowgli, Pi d B., G Ferrater, Dom i Mont. Les monitores han valorat satisfactòriament l’experiència. 
 
FITXA 2: Mentoria 

Objectiu: promoció de la participació de l’alumnat en espais de lleure i en el lleure educatiu 

Prova pilot del projecte Rossinyol a Reus. 
Pressupost: 900 € (Cofinançat: 50% per la regidoria de Benestar social i Educació. Cost 1800€) Despesa: 950 € 

S’ha fet amb 5 parelles de dos centres: 2 alumnes de l’escola E. Toda i 3 alumnes de l’IES Roseta M.. Formació i 
seguiment dels voluntaris per part de l’entitat KmO, i dels nens i les famílies per part de l’educadora social de 
l’Ajuntament. S’ha acabat també de manera telemàtica entre els mentors i els alumnes dels centres. 
 
- FITXA 3: Dinamització lingüística 

Pressupost: 11500 € 

Objectiu: Contribuir a la millora de l'èxit formatiu de l'alumnat. Català per a famílies no catalanoparlants amb fills 
escolaritzats a primària. Molt important el rol de la família: enfortir el vincle escola-família-entorn oferint a les 
famílies formació de la llengua vehicular dels centres per a millorar la comunicació entre els membres de la 
comunitat educativa i reforçar el rol de les famílies en les expectatives d’èxit dels seus fills. 
A les escoles: Pompeu Fabra, Sant Bernat Calbó, Isabel Besora, Rubió i Ors, Marià Fortuny, Prat de la Riba, 
Misericòrdia, Rosa Sensat i E. Toda, i Pi del B.  



Àrea d’Educació 
Consell Escolar Municipal 
C/ de Rosselló, 2-8 · 43201 Reus  
Tel.: 977 010 047  
A/e: info.educacio@reus.cat 

  

 

AJUNTAMENT DE REUS 

Continuem fomentant la lectura en família a través de les bosses taronges de llibres durant el curs en col. amb la 
Biblioteca municipal. 
Reunió coordinació i formació del monitoratge amb CNL. 
A `partir de maig es va continuar l’acompanyament via telemàtica o telefònica als grups de:S Bernat Calvó, Rubió 
i Ors, Ed. Toda, i I Besora. 
Despesa EA +DL actual: 24.431,94 (falten despeses maig i principis juny i coordinació) 
 
- FITXA 4: Apropa't als oficis 

Pressupost: 500 € Despeses: 0€ 

Objectiu: Prevenció de l'abandonament prematur. Orientació professional. 
Beneficiaris: adreçada a alumnat d'ESO de segon cicle, alumnes d'FP que participaran a les sessions pràctiques 
(aprenentatge-servei). 
Els tallers que es realitzaran són: perruqueria (in. Tapiró), electricitat i electrònica (inst. D i M), comerç (extern), 
atenció a gent depenent (I. Gaudí) i jardineria (Ins Horticultura). Calendari febrer 2020. 
Estava previst iniciar els tallers la primera setmana d’aplicar-se el confinament. 
 
- FITXA 5 : Club de lectura itinerant 
Pressupost: . 0 € 

Beneficiaris: alumnat de 5è de PRI a 2n d'ESO 

Descripció: lots de llibres. Dos lots de 28 llibres de Títol: Wonder, i dos lots de la segona part, El capítol de Julian. 
I un lot de Caçadors de llibres. En cada lot un dossier didàctic com a guia per la dinamització de la lectura a l’aula. 
Col·laboració que han quedat pendents de fer amb Biblioteca municipal:- Fer una trobada “entre centres”, per 
posar en comú el llibre, o una lectura en veu alta, lectura dinamitzada, ... 
- I sessions periòdiques de club de lectura amb una activitat associada del llibre Caçadors de llibres 

Han pogut llegir el Wonder i el Julian els alumnes de 6è de 5 centres. I el llibre Caçadors, els alumnes de 1r de 2 
instituts. Els lots encara estan als centres. 
 
- FITXA 6: Bossa de lletres (maletes) 
Pressupost: 0 € 

Beneficiaris: alumnat de PRI, i famílies. 
Descripció: bosses de llibres temàtiques a disposició de l’alumnat per potenciar la lectura. Consisteix a posar a 
l'abast dels alumnes de les escoles llibres del fons del Centre de Recursos Pedagògics i altres adquirits pel PEE 
agrupats per eixos temàtics. Van en maletes per facilitar el transport als centres i es cedeixen a diferents escoles. 
S’han pogut distribuir entre deu escoles. 
 
- FITXA 7: Jornades APRENEM JUNTS: 
Pressupost: 550 € Despesa: 0 € 

Objectiu: Contribuir a l'èxit formatiu. Impuls a la innovació educativa i al treball competencial. 
Beneficiaris: Alumnat de Cicle Superior de primària.  
Descripció: Cada grup presenta als alumnes de la resta d'escoles participants el projecte que han realitzat al seu 
centre. 
Centres participants: pendent d’acabar les inscripcions. 
Continuem col·laborant amb el CRP per impulsar la setmana dels projectes (al maig). 
Es va organitzar una sessió informativa /formativa sobre què és ABP durant el primer trimestre, a través de la 
participació per streming al seminari: Aprenem per projectes . El dia 12 de desembres de 2019. 
 
- FITXA 8: Teatre escolar per a les famílies. 
Pressupost: 500 € 

No realitzat. Per Confinament Covid19. 
 
-FITXA 9: Trobada Projecte ESCACS a l'escola. 
Pressupost: 500 € 

No realitzat, pel confinament. 
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Lloc previst :  La Vitxeta 

Des del PEE es proporcionen cadires i taules (brigades), diploma i cartells als centres participants i esmorzar a 
tots. 
 
- FITXA 10: Trobada Vine al meu pati. 
Pressupost: 400€ 

No realitzat pel confinament. 
 
- FITXA 11: Acompanyament famílies 

Pressupost: 500 

Segons necessitats. 
No s’han presentat noves necessitats. 
 
- FITXA 12: APServei URV: xerrades dels estudiants de Nutrició Humana i Dietètica, i del Grau de Fisioteràpia de la 
URV 

Pressupost: 100€ 

La coordinació amb les escoles de primària es realitza des de la regidoria de Salut pública de l’Ajuntament. 
Calendari: Octubre i Novembre 2019, i març 2020 ( just interromput a l’inici del confinament) 
 
- FITXA 13: Incentivació i suport a l’activitat esportiva. Pla Català d'Esport a l'Escola. Pressupost: 0 € (la 
Generalitat gestiona el finançament a través dels Consell Esportius) 
El CEBC gestiona l'ajut econòmic de la Generalitat, enguany per a 15 centres de Reus dins del Pla Català de 
l'Esport i també organitza un seguit de trobades esportives a Primària, Eso i Bat. 
Centres que tenen dotació econòmica enguany: Alberich i Casas, Marià Fortuny, Misericòrdia, La Vitxeta, 
Pompeu Fabra, Prat de la Riba, Rubio i Ors, Sant Bernat Calbó, INS Baix Camp, INS Josep Tapiró, INS Roseta 
Mauri, INS Salvador Vilaseca, Institut Escola Pi del Burgar, G. Ferrater, i escola Joan Rebull. 
 
-FITXA 14: Xarxes de ciutat 
Pressupost: 0 € 

Objectiu: Fomentar el treball col·laboratiu i la coordinació dels agents de la comunitat en pro de l’educació 
principalment de joves i infants. 
- Participació als plans comunitaris del barri Sant Josep, barri Gaudí i barri Horts de Miró. 
- APS amb URV i Salut pública de l’ajuntament, 
_ Jornada formació Clic de centres de primària i secundària (organitzat per AliC) 
- Impuls de xarxes de mestres de diferents centres educatius: Escacs, Jocs del pati, treball per projectes 
(Aprenem junts), ... 
- Coordinació amb: Consell esportiu del Baix Camp, Fed catalana escacs, amb Biblioteca Central Xavier Amorós i 
Pere Anguera, i Regidories de l'Ajuntament: Esports, Joventut, Serveis socials, Salut Pública, Polít., Igualtat, etc 

 
- FITXA 15 - El passaport Lleure, Aprenentatge i Cultura. 
Pressupost: 200€ Despeses no executades 

Objectiu: promoció de la participació de l’alumnat en espais de lleure cultural i en el lleure educatiu. 
Descripció: L’escola Prat de la Riba (centre admès a la crida Educació 360 de la Fundació.  Bofill) va dissenyar un 
suport físic (tipus passaport). Reunió amb Cultura municipal per coordinar el funcionament del projecte. Inici 
previst de la fase pilot abril del 2020. Es prioritzaven 5 activitats culturals programades a la ciutat (de diverses 
disciplines, incloent-ne alguna de pagament amb preu especial pels usuaris del passaport) i pels nivells definits 
per l’escola, 1r, 2n i 3r de Prim. La valoració dels aprenentatges i competències adquirides es definia en el sí de 
l’escola. Ens hem presentat a la Crida del Passaport Edunauta promoguda per la Fundació. Bofill.. Hem estat un 
dels municipis admesos a partir de gener 2021. Implica formació especifica i acompanyament en la implantació 
del projecte. 
 
- FITXA 16: Foment del Servei comunitari a l'ESO 

Pressupost: 0 € 
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Col·laboració amb el CRP. Va organitzar una formació per professors però es va suspendre per poca inscripció. 
Continua vigent el conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament per acollir alumnes. 
Proposta: Alumnat d’un institut farà sessions de conversa en català als grups de DL de 3 escoles . = dificultat per 
quadrar horaris. NO els donava temps de dinar als alumnes. 
 
- FITXA 17: Infants ciutadans: 
Pressupost: 400 € Despesa: 0 € 

Inici de sessions a les escoles: gener de 2020. Audiència pública el maig de 2020. Es van poder acabar les 
primeres sessions a les escoles, però només es va arribar a fer la 2a sessió a 8 escoles. 
El dia16 de juny es va fer una videoconferència amb els infants que ja havien estat escollits com a consellers. Hi 
havia escoles que no van tenir temps d’escollir-los abans del confinament. Es va contactar amb les escoles 
perquè ens proporcionessin els seus emails. Hi van participar 14 infants de 9 escoles. 
Pendent coordinar amb les escoles l’acabament d’aquesta activitat durant el 1r trimestre  del 20-21. 
 
- FITXA 18: Comissions i Grups de treball 
Pressupost: 0 € 

- Comissió institucional-representativa: es reuneix com a mínim a l'inici i al final de cada curs. Per aprovar el pla 
actuacions i la memòria.  
- Comissió operativa: coordinació setmanal, i reunió mínim un cop per trimestre (equip tècnic PEE: TEMs i ALICs) 
Comissions de PEE de centres: promoure reunions amb les coordinacions LIC dels centres educatius. Des del 
servei LiC impulsen una jornada específica com a punt de partida. A partir d’aquest moment s’havien d’impulsar 
diferents grups de treball: Grup vine al meu pati, grup projecte escacs a l’escola, grup de treball de Servei 
Comunitari, grup de treball Aprenem junts, amb els docents referents de cada centre. Tot ha quedat interromput 
pel confinament. 
Altres mesures: 
- Reducció hores del servei de coordinació, només pel seguiment de l’equip de professionals. 
S’està comptant amb una persona (pla d’ocupació d’un any) de l’equip de la regidoria d’Educació pel suport i 
gestió de la resta d’actuacions del PEE. 
 
TOTAL PRESSUPOST : 41.050 € aproximat 

PREVISIÓ REAL DE DESPESES: Uns 33.000 € (falten factures de FES i liquidació) 
 
Sandra Guaita pregunta per la memòria del curs i comenta que li sembla molt interessant continuar amb la 
línia encetada de dietètica i nutrició com a foment i promoció de la salut.  
 
Sílvia Parés respon que, en la mesura que sigui possible es continuarà amb aquest projecte, i que la 
memòria s’està elaborant amb aquestes dades i que es presentarà a la Comissió Institucional Representativa 
del Pla Educatiu d’Entorn el proper 15 de juliol. 
 
Marta Llorens pregunta qui forma part d’aquesta comissió. 
 
Sílvia Parés respon que hi ha agents de diferents sectors que col·laboren amb el PEE  (CRP, CNL, Consell 
Esportiu...) AMPAs de primària i secundària , i que en funció de les col·laboracions es van afegint membres a 
la comissió. No hi ha nomenaments oficials i per tant es va ampliant en funció de qui n’ha estat partícip.  
 
Encarna Rega informa sobre les actuacions fetes durant el confinament . A continuació es detalla la formació 
lliurada i comentada 

 
MESURES ORGANITZATIVES IMPLEMENTADES AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA ALS EQUIPAMENTS AFECTATS PER ÚS 
EDUCATIU: escoles i escoles bressol 
EL TANCAMENT 
D’acord amb la Instrucció 1/2020, de 12 de març, de la Secretària General del Departament d’Educació ,sobre mesures preventives, 
de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-
CoV-2, el personal que hi presta serveis no assistirà als centres i serveis educatius mentre es trobi en vigor aquesta mesura 
excepcional. 
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MESURES ORGANITZATIVES MUNICIPALS 
En quant al manteniment i vigilància dels Edificis 
- l’aturada de tots els serveis de manteniment i neteja , així com la suspensió dels contractes dels serveis de les respectives 
empreses adjudicatàries. 
- la suspensió del servei de consergeria 
En quant als serveis Educatius 
- aturada del servei d’Escola Bressol Municipal 
- aturada del servei d’Escola d’Adults 
LA 1a REOBERTURA PARCIAL dels centres en FASE 1 del pla de desescalada l’11de maig 
Motivada per atendre la gestió de la preinscripció del curs 2020/21, establerta pel període comprés del 13 al 22 de maig pel Segon 
cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i pel període comprés del 18 al 29 de maig per les EBM. 
Les actuacions encaminades a atendre les  
- mesures de prevenció: desinfecció prèvia i neteja dels espais dels centres que es van destinar a l’atenció presencial durant el 
procés de preinscripció , del 18 al 22 de maig, per les escoles i del 25 al 29 de maig per les bressol.  
- mesures organitzatives : dels espais i dels fluxos de circulació de les persones. 
Mesures concretes  
1a. Contracte exprés de la desinfecció de tots els equipaments que es realitzà els dies 11 i 12 de maig. 
2a Aixecament parcial de la suspensió de la contracta de neteja . Es van netejar els espais determinats per cada escola i bressol i 
destinats a l’atenció presencial el dia 13 de maig. A partir del 14 es podia accedir a les escoles amb tota normalitat.  
3r. Activar el servei de manteniment per donar suport a les dues mesures anteriors.  
4t. Activar el servei de consergeria un cop realitzada la valoració individual de salut perceptiva i els corresponents lliuraments dels 
EPI’s.  
5è Adquisició i instal·lació de mampares i d’altres elements de protecció a les EBM.  
En quant al servei de neteja per atendre la preinscripció presencial  
- Un cop finalitzada la jornada es van netejar i desinfectar els espais utilitzats seguint les instruccions del departament de Salut 
municipal.  
- A cada hora es va netejar la zona on treballaven les persones que feien l’atenció al públic  
- A més, les superfícies de major contacte, com el mobiliari , els panys de les portes, banys,.. en cas de de ser utilitzats per l’usuari i 
en cada canvi d’aquest. 
En quant al servei de consergeria  
- Totes les escoles van disposar del servei la setmana del 18 al 22 de maig, en horari de 8:30 a 13:30h.  
- Principals tasques: ventilació periòdica dels espais , disposició de l’espai per l’organització de les cues, per garantir la distancia 
social, vetllar per la correcta protecció de les famílies, vetllar per la reposició del material que sigui estrictament necessari, d'entre 
altres tasques de suport a la preinscripció i de manera exclusiva. 
 
La 2a REOBERTURA PARCIAL dels centres en FASE 2 del pla de desescalada l’1 de juny  
Motivada per atendre els respectius Plans d’obertura de les escoles en la finalització del curs 2019-2020 i per l’organització i 
funcionament dels centre i els estudis del Curs 2020-2021. 
De l’1 al 19 de juny.  
a. Acollida de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (P3-P4-P5) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i 
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. De dilluns a divendres de 9 a 13 h. Caràcter 
voluntari. 
b. Acompanyament presencial en grups de 13 com a màxim per a l’alumnat de 6è de primària per tal de donar suport a la 
finalització d’etapa i tancar el seguiment personalitzat del seu pas a secundària, un cop per setmana en l’horari indicat pel centre 
educatiu.  
c. Acompanyament personalitzat i emocional a l’alumnat de 1r a 5è (si es considera necessari) amb cita prèvia amb el/la tutor/a.  
Mesures concretes  
- Aixecament de la suspensió de la contracta de jardineria i neteja de patis de les escoles i bressol. Establiment de la priorització de 
les tasques a realitzar sota criteri tècnic i de les escoles atenent si finalment comptaven amb alumnat del segon cicle d’educació 
infantil.  
- Coordinació del retorn del servei de consergeria a les escoles en horari presencial de 8:30 a 13:30h.  
- Aixecament total de la suspensió de la contracta de neteja per tal d’atendre la finalització del curs escolar sota els criteris del 
departament de Salut ( de mig matí i de final de jornada) , així com, atendre la neteja ordinària de la resta dels espais no ocupats.  
- Coordinació de les revisions tècniques trimestrals dels ascensors, extintors , alarmes , entre d’altres.  
En quant a les EMB  
- Arran la instrucció específica emesa pel Departament d’Educació, es va realitzar una detecció de necessitats del servei a les 
famílies usuàries i es va constatar una demanda del 5,6% al mes de juny . La regidoria va decidir mantenir el tancament provisional 
de les escoles bressol avalada per la baixa demanda i també per no permetre reprendre el projecte pedagògic implementat.  
- El retorn de material a les famílies usuàries i la formalització de les noves matrícules es van realitzar del 15 al 19 de juny. 
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L’OBERTURA TOTAL en fase de nova normalitat a partir del 21 de juny 
Motivada per atendre:  La programació de la campanya d’activitats d’estiu 2020 , que es va iniciar a partir del 30 de juny, l’obertura 
del servei d’escola bressol del 6 al 31 de juliol de les EBM : Montsant, Marfull, Olivera i Lligabosc. Del 3 al 28 d’agost s’obrirà el Casal 
d’estiu a la Ginesta , la matrícula escolar que es realitzarà del 13 al 17 de juliol. 
Mesures concretes 
- Planificació i realització de la desinfecció preceptiva amb motiu de la prevenció de la legionel·la a tots els centres. 
- Planificació i adequació del servei de neteja a les necessitats de l’estiu i de posada a punt de l’equipament per l’inici del curs 
escolar.  
- Seguiment de la priorització de la jardineria i neteja de patis en relació la campanya d’estiu i el servei d’EBM 

- Ampliar el servei de consergeria de 8 a 15h a partir del 6 de juliol. 
 
Núria Bruno  informa sobre  la preinscripció al primer cicle d’educació infantil, la tarifació de les EBM  i 
d’altres programes adreçats a la primera infància . A continuació es detalla la informació lliurada i comentada 

 
INFORMACIÓ  RELATIVA A LA PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL QUE FORMEN PART DE LA COMISSIÓ DE GARANTIES 
D’ADMISSIÓ  
 
Les dades de les sol·licituds tramitades del procés de preinscripció dins termini ordinari són:  
 

 TOTAL SOL·LICITUDS TRAMITADES A LES ESCOLES I A L'OME 

 Nascuts 2020 Nascuts 2019 Nascuts 2017-18 Total  

EBM La Ginesta 1 14 10 25 

EBM Montsant 3 16 11 30 

EBM El Margalló 0 7 4 11 

EBM El Marfull 7 29 23 59 

EBM L'Olivera 14 39 23 76 

EBM El lligabosc 2 5 2 9 

Llar d'infants El Barrufet 1 13 10 24 

Llar d'infants A. Cuadrada 4 12 5 21 

Llar d'infants Verdaguer 3 6 2 11 

Total  35 141 90 266 

 NO ES TENEN EN COMPTE ELS NENS QUE JA ESTAN ESCOLARITZATS 

 

Després del procés ordinari, i un cop confirmades les matrícules, i fetes les derivacions de les segones i altres opcions, i les 

places demanades fora de termini,  les places vacants existents a les escoles Bressol que formen part de la comissió de 

garanties d’admissió són:  

 PLACES VACANTS 
TOTAL  

 2020 2019 2018 

GINESTA 6 12 18 36 

MONTSANT 5 0 0 5 

MARGALLO 6 0 3 9 

MARFULL 9 0 0 9 

OLIVERA 0 0 0 0 

LLIGABOSC 5 7 10 22 

BARRUFET 5 17 8 30 

CUADRADA 4 1 0 5 

VERDAGUER 13 9 26 48 

total  53 46 65 164 
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I la gent en llista d’espera pendent d’una vacant:  

 GENT A LA LLISTA D’ESPERA 
TOTAL  

 2020 2019 2018 

GINESTA 0 0 0 0 

MONTSANT 0 1 1 2 

MARGALLO 0 0 0 0 

MARFULL 0 3 0 3 

OLIVERA 2 1 0 3 

LLIGABOSC 0 0 0 0 

BARRUFET 0 0 0 0 

CUADRADA 0 0 0 0 

VERDAGUER 0 0 0 0 

total  2 5 1 8 

 

SERVEI DE TASTET 

No es va realitzar aquest servei, atès que el període de realització era dins del temps de confinament 

REOBERTURA DE LES EBM  

El 6 d juliol les EBM han obert amb horari de 8 a 15h, amb servei d’acollida i de menjador. Han obert.  

Montsant: amb infants de Ginesta (10) i de Montsant (10)  

Marfull: amb infants de Marfull (18) 

Olivera: amb infants de Margalló (6)  i Olivera (17) 

Lligabosc: amb infants de Lligabosc (15)  

Els infants que estan en escoles que no són la pròpia estan atesos amb els educadors de referència de la seva escola.  

 

TARIFACIÓ EBM  

Aquest curs s’aplicarà per primer cop la tarifació social a les EBM. En funció de la renda de la famílies s’aplicarà un o altre 

llindar de preu públic.  

Si renuncien a la tarifació s’aplicarà el preu més alt, dels infants inscrits fins a l’actualitat hi ha hagut 3 famílies en totes les 

EBM que han renunciat a la tarifació.  

PREUS PÚBLICS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS 2020-2021 
 
PREUS TARIFATS : Servei escolar i servei de menjador fix 
 

 

TARIFA A B C D E F G H I

quota ESCOLARITAT  5h 35,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 175,00 €

quota ESCOLARITAT 6h 45,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 € 110,00 € 130,00 € 155,00 € 180,00 € 195,00 €
quota ESCOLARITAT 8h 65,00 € 80,00 € 95,00 € 110,00 € 130,00 € 150,00 € 180,00 € 215,00 € 250,00 €
àpat (dinar i berenar) 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00 € 95,00 € 115,00 € 125,00 €

quota 6h + àpat 65,00 € 90,00 € 115,00 € 140,00 € 175,00 € 210,00 € 250,00 € 295,00 € 320,00 €
quotes 8h + àpat 85,00 € 110,00 € 135,00 € 160,00 € 195,00 € 230,00 € 275,00 € 330,00 € 375,00 €
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Els llindars màxims en funció de la renda familiar s’estableixen segons aquest quadre 
 

 

 
PREUS NO TARIFATS: Servei d’acollida matinal, servei de menjador esporàdic, sortides i activitats i programa tastet d’escola 
 
Servei d’acollida en estada matinal :  

 

 

 

 

 

En aquests moments s’estan recollint les dades per poder determinar  quin llindar de tarifació li correspon a cada infant 

matriculat.  

CASALS MAS PINTAT 

Dates: del 3 al 28 d'agost, inscripcions per setmanes 
 
Qui es pot inscriure: Infants nascuts al 2018 i 2017, i germans d'aquests que hagin nascut al 2016, 2015 i 2014 
Per indicacions del Departament de Salut cal complir els següents requisits:  
 

-          Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1 .  
-          No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

-          Es recomana que es disposi del calendari vacunal actualitzat  

-          En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada pels serveis mèdics de manera 
individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a 

la COVID-19  

Horari: de 9 a 13h, amb servei d'acollida al mati de 8 a 9h i servei de menjador i dormitori de 13 a 15h  
Inscripcions : a partir del 20 de juliol i fins a esgotar les places. A  l'OME. Cal cita prèvia, s'ha de sol·licitar al telèfon 
977010046, en horari de 9 a 14h (es pot demanar ja cita, i cal especificar que és pel Casal de Mas Pintat)  
Lloc. EBM LA GINESTA (enguany canviem d'ubicació) 

Es mantenen els mateixos preus que l'any passat :  

 Servei d'acollida :   12 €/ setmana 

 Servei de casal   :   36 €/ setmana 

 Servei menjador:   30 € /setmana  

 

MEMBRES/LLINDARS A B C D E F G H I

2 0 a 11.951,60 € 14.939,49 € 17.927,39 € 20.915,29 € 23.903,19 € 29.878,99 € 35.854,79 € 41.830,58 € Més de 41.830,58 €

3 0 a 14.341,91 € 17.927,39 € 21.512,87 € 25.098,35 € 28.683,83 € 35.854,79 € 43.025,74 € 50.196,70 € Més de 50.196,7 €

4 0 a 16.723,23 € 20.915,29 € 25.098,35 € 29.281,41 € 33.464,47 € 41.830,58 € 50.196,70 € 58.562,82 € Més de 58.562,82 €

5 0 a 19.122,55 € 23.903,19 € 28.683,83 € 33.464,47 € 38.245,10 € 47.806,38 € 57.367,66 € 66.928,93 € Més de 66.928,93 €

6 0 a 21.512,87 € 26.891,09 € 32.269,30 € 37.647,52 € 43.025,74 € 53.782,18 € 64.538,61 € 75.295,05 € Més de 75.295,05 €

7 0 a 23.903,19 € 29.878,99 € 35.854,79 € 41.830,58 € 47.806,38 € 59.757,98 € 71.709,57 € 83.661,17 € Més de 83.661,17 €

8 0 a 26.293,51 € 32.866,89 € 39.440,26 € 46.013,64 € 52.587,02 € 65.733,77 € 78.880,53 € 92.027,28 € Més de 92.027,28 €

9 0 a 28.863,83 € 35.854,79 € 43.025,74 € 50.196,70 € 57.367,66 € 71.709,57 € 86.051,48 € 100.393,40 € Més de 100.393,4 €

10 0 a 31.074,15 € 38.842,68 € 46.611,22 € 54.379,76 € 62.148,29 € 77.685,37 € 93.222,44 € 108.759,51 € Més de 108.759,51€

ESTADA MATINAL 

Per la franja de 8.30 a 9h 19,00 €

Per la franja de 7.45 a 9h 47,00 €

Per cada dia en la franja de 8.30 a 9h 2,50 €

Per cada dia en la franja de 7.45 a 9h 6,00 €
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Sandra Guaita pregunta si la baixada de sol·licituds d’inscripció es creu que és provocada a la baixada del 
cens de la població.  
 
Núria Bruno respon que majoritàriament creu que no, atès que les inscripcions a les bressols no van tant 
lligades al cens sinó més a criteris econòmics i laborals, i que aquest cop també influenciat per temor i 
prevenció davant de la pandèmia del COVID 19.  
 
Montse Piñero   informa sobre  la preinscripció a P3 i a 1r. D’ESO. . A continuació es detalla la informació 
lliurada i comentada.  
 

PREINSCRIPCIÓ P3 
 

 
Increment d’un grup de P3  a l’Isabel Besora respecte al curs 19/20 : 23 places ofertades per grup tant a la pública com a la 
concertada 
Padró novembre de 2019: 1031 -- Padró juny 2020: 1070 
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PREINSCRIPCIÓ 1 ESO 

 
 
Increment d’un grup respecte al curs 19/20 al Roseta Mauri per poder donar resposta a les adscripcions de primària. Les 
dades poden variar amb la matrícula ja que ens trobem amb preinscripcions de fora del municipi o d’alumnes que demanen 
canvi de concertada a pública que si no han obtingut plaça al centre demanat en primera opció i s’hi ha assignat 
automàticament plaça d’ofici es queden on  estan actualment en el cas d’alumnat de Reus o reclamen centre a la seva 
població si viuen fora de Reus.  Matriculats a data 4 de març  a 6è de primària a Reus entre pública i concertada  hi havia 1416 
alumnes. 
 
 
 

Sandra Guaita pregunta sobre la diferència entre padró i assignats a P3 i si les places reservades de 23 a 25 
d’oferta genèrica s’utilitzaran per la matrícula viva.  
 
Montse Piñero respon en relació a la diferència entre padró i assignació que hi ha infants que han pogut fer 
fugida cap a escoles privades: Aura, Escola Internacional, Escola francesa, o que també poden haver fet una 
segona opció cap a escoles públiques del voltant (Castellvell, per exemple). En aquests moments també hi 
ha 18 famílies que han fet la preinscripció fora de termini, a l’espera d’una assignació.  
 
En relació a la diferència entre l’oferta de 23 places de sortida i les 25 places de ràtio genèrica, estan 
reservades per a poder distribuir de forma equilibrada la matrícula viva en tots els centres de la ciutat.  
 
Montserrat Plans pregunta sobre la diferència de 1416 alumnes a 6è i només 960 inscripcions i 930 
assignacions.  
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Montserrat Piñero respon que els 30 no assignats és molt probable que vinguin d’una escola concertada i 
que estiguin doblant la demanda, estan en reserva de plaça del propi centre i han provat un canvi cap a un 
altre centre, En la secundària com que hi ha aquest doble joc fins després de les matricules (a partir del dia 
17) les dades no estan depurades i és difícil fer un anàlisi gaire concret. La diferència entre els alumnes que 
estan fent 6è i les inscripcions també està lligat al nombre de joves que estan a les escoles concertades i al 
Pi del Burgar, que no requereixen inscripció si es queden al mateix centre.  
 
 
3. Activitats d’estiu  
 
Sílvia Parés informa de les activitats d’estiu que s’han promogut des de la Regidoria d’Educació amb la 
voluntat de compensar almenys en part, el temps de confinament en infants i joves, la pèrdua 
d’aprenentatges, la dificultat de socialització i alhora per fomentar el lleure educatiu.  
 
A banda a la ciutat ha seguit coexistint el model de casals organitzats per ampes i entitats de lleure que han 
rebut el suport econòmic de la Regidoria, i l’oferta privada.  L’oferta subvencionada s’ha vist minvada en 
relació a altres anys, i les inscripcions també han estat menors.  
 
S’ha facilitat la següent informació: 
 
CASALS D’ESTIU MUNICIPALS 2020: UN ESTIU ENRIQUIT. 
Des de la Regidoria d’educació i amb la voluntat de poder oferir més oportunitats educatives als infants de Reus s’han volgut 
promoure uns casals d’estiu per a infants de 6 a 14 anys, amb un caire educatiu, social i lúdic, i amb temàtiques específiques de 
diferents àmbits, en diferents escoles de la ciutat, amb la voluntat de vetllar per unes propostes educatives i amb diversitats al 
territori. 
L’oferta inicial era de 30 infants per setmana i 7 propostes amb diferents temàtiques 
Casals de 4 setmanes , des del 6 al 31 de juliol  
- Casal de Dansa, a l’escola Teresa Miquel  
- Casal d’Arts Plàstiques, a l’escola Rubió i Ors 
 - Casal d’audiovisuals, a l’escola Eduard Toda  
Casals de 6 setmanes, des del 6 de juliol al 14 d’agost 
- Casal d’ODS , a l’escola General Prim  
- Casal de circ, al centre GINY  
- Casal de robòtica i tecnologia, a l’escola Marià Fortuny 
- Casal de natura, a l’escola Pompeu Fabra  
 
A data 1 de juliol des de la regidoria es va avaluar el volum de sol·licituds rebudes, que va ser molt inferior al que s’havia previst. Per 
la qual cosa es va decidir fer l’oferta final mantenint oberts els següents casals 
Casals de 4 setmanes , des del 6 al 31 de juliol 
- Casal de Dansa, a l’escola Teresa Miquel 
- Casal dels objectius de sostenibilitat, a l’escola General Prim 
Casal de 6 setmanes, des del 6 de juliol al 14 d’agost 
- Casal de robòtica, a l’escola Marià Fortuny 
 
Per la baixa inscripció s’ha redimensionat el nombre de places a 20 places per cada grup/setmana, atès que la necessitat de monitors 
de lleure és la mateixa en el ventall de fins  a 20 inscrits (1 director/monitor de lleure + 1 persona sense necessitat de titulació) 
De moment al casal de dansa hi ha inscrit un infant amb necessitats educatives especials , per la qual cosa, s’ha contractat el servei 
de vetlladora. 
 
Les famílies que havien inscrits els seus infants als casals que s’han tancat per una inscripció molt baixa, han acceptat 
majoritàriament la derivació de places cap a un dels altres casals que s’han mantingut oberts.   
Les inscripcions es mantenen obertes , o bé de forma presencial demanant cita prèvia a l’OME o fent una prereserva a través d’una 
preinscripció al correu electrònic casalsestiu@reus.cat .  
 
En funció de la tipologia familiar i en funció dels criteris de vulnerabilitat el preu públic aprovat pot ser de 50€, 25 € o 5 € la setmana. 
S’ha tornat a fer recordatori a les direccions de les escoles on es fa el casal i a la resta, així com a les AMPA, i a la regidoria de 
benestar que hi ha places vacants en els diferents casals 
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Intervé el regidor Recasens remarcant l’esforç fet per la regidoria i amb la voluntat de la mateixa que aquesta 
oferta sigui un inici en la forma de treballar el lleure al llarg del curs, tant per la qualitat educativa de les 
activitats com per la facilitat en l’accés i el preu. Com a repte de la regidoria cal convertir la necessitat en 
demanda.  
 
Intervé Sandra Guaita i felicita pel preu de l’activitat, i alhora per la tarifació de les EBM. Pensa que ha fallat 
la difusió dels casals d’estiu.  
 
Sílvia Parés respon que és cert, els terminis han estat molt ajustats i  a més a més ha coincidit amb les festes 
de Sant Joan i Sant Pere que són dates d’un caire més festiu.  
 
 
 
4. Grups de treball 
 
El president del CEM demana la col·laboració de tots els representats dels CEM per constituir comissions o 
grups de treball per poder avançar almenys en dos o tres grans temàtiques: Comissió per a l’escolarització 
equilibrada, Comissió de Ciutat Educadora, Comissió de transformació del CEM cap a un Consell Educatiu 
de Ciutat.  
 
Es creen les diferents comissions,  amb els següents membres:  
 
Comissió per a l’escolarització equilibrada: Marta Llorens, Ada Fernàndez,  Montserrat Plans, Tània Agudo 
(en aquesta comissió substituïda per Sandra Guaita)  
 
Comissió de Ciutat Educadora: Bruno Morejon, Veronica Garias, Montserrat Plans, Tània Agudo (en aquesta 
comissió substituïda per Sandra Guaita) , Carles Macaya, Natàlia Bley i Marta Llorens.  
 
Comissió de transformació del CEM cap a un Consell Educatiu de Ciutat. Es considera que aquest procés de 
transformació del CEM es pot liderar des de les dues altres comissions, i que en pot ser una conseqüència 
de la forma de treball que es derivi de les mateixes.  
 
Marta Llorens intervé demanant que en aquestes comissions de treball es pugui convidar a persones que no 
formen part del CEM però que puguin aportar coneixement i estratègia en la matèria a treballar. I fer el retorn 
a aquestes persones convidades de les accions que es vagin realitzant.  
 
Daniel Recasens respon que no hi veu cap inconvenient i que es demanarà jurídicament si és possible, o bé 
quina fórmula es pot utilitzar per poder ampliar els participants a les comissions.  
 
En aquest mateix sentit les tècniques que formen part de la Regidoria d’Educació també formaran part de les 
comissions de treball constituïdes.  
 
 
5. Torn obert de paraula 

 
 
El president del CEM informa de les diferents onades d’adquisició i repartiment d’equipaments informàtics i 
material fungible que s’ha fet al llarg del confinament.  
 
Primera onada. Per cursos de final d’etapa. El Departament aportava equipaments,  connectivitat i material 
escolar. L’Ajuntament va col·laborar en el repartiment a les famílies.  
 
Segona onada. Per la resta de cursos. L’Ajuntament col·laborarà amb el Departament d’Educació amb un 
import de 40.000 € mitjançant un conveni de col·laboració per a l’adquisició d’equipament informàtic i 
connectivitat per a les famílies.  
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L’Ajuntament en aquesta segona onada va adquirir també material escolar i en va fer el repartiment a través 
dels centres educatius.  
 
Marta Murria intervé demanant si les actes del CEM poden estar a disposició dels que no formen part del 
consell. El regidor li respon que sí, les actes es pengen al portal de transparència del web de l’ajuntament de 
Reus.  
 
Montserrat Plans pregunta si aquestes actuacions de l’ajuntament formen part de la tercera onada, i el 
regidor respon que nosaltres col·laborem econòmicament però que l’adquisició es fa des del Departament 
d’Educació i desconeixem si és per la segona o tercera onada.  
 
Antoni Montserrat demana que aquestes dotacions a les famílies es facin en funció de les necessitats 
familiars i no en funció de la tipologia d’escola escollida per la família. El regidor recull aquesta aportació amb 
el compromís de també transmetre-la.  
 
Sandra Guaita pregunta per la reobertura de l’escola d’adults Marta Mata. El regidor respon que s’han fet les 
inscripcions, que també han estat més baixes de l’habitual. Informa que també es farà compra de dispositius 
per assegurar poder treballar online amb els seus alumnes. Informa també del canvi de direcció per al curs 
vinent.  
 
Núria Bruno intervé per fer retorn de la petició de l’anterior CEM de vetllar per la unificació dels dies de lliure 
disposició. En aquests moments encara falten algun centres per concretar les dates però hi ha una àmplia 
majoria d’acord: escoles públiques de primària i secundària, escoles bressol municipal, centres d’educació 
especial, centres de formació d’adults, conservatori de música i escola d’art i disseny de la ciutat. Els dies 
escollits són : 7 de desembre, 15 i 16 de febrer i 30 d’abril.  
Les escoles concertades que han escollit els dies de lliure disposició coincideixen amb 3 de les dates 
proposades i difereixen d’una.  
 
 
 
 
 
El president del CEM agraeix la participació de tothom i especialment per a la constitució de les comissions 
de treball.  
 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.45 h de la qual com a secretària accidental  
estenc aquesta acta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
President delegat del CEM                            Secretària Accidental del CEM  
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