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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Dia: 19 de febrer de 2019
Inici: 17.45 h
Lloc: escola Marià Fortuny, Reus
Caràcter: ordinari

A la ciutat de Reus,  el  dia 19 de febrer  de 2019, a les 17.45 h,  es reuneixen a l’escola Marià Fortuny,
prèviament  convocats  i  sota  la  presidència  delegada  de  la  Sra.  M.  Dolors  Sardà  Lozano,  regidora
d'Ensenyament i Política Lingüística, els membres del Consell Escolar Municipal que tot seguit es relacionen
per celebrar la reunió ordinària, les senyores i els senyors:

Gerard Baiget Dolcet, sector Ajuntament, ERC
Cristina Cabré Garcia, sector pares i mares primària pública
Vanessa Gómez Àguila, sector professorat escola pública
Eliseu Bàrcena Argilaguet, sector professorat escola concertada
Francesc Xavier Torrell Cantero, sector directors escola pública
Montserrat Plans Roqueta, sector directors secundària pública
Antoni Montserrat i Duch, sector titulars escola concertada
Irene Llanas Rivera, sector PAS
Judit Bruno Mas, sector llars d’infants
Antonia Aguilar Gordillo, sector llars d’infants

Excusen l’absència a la Secretaria del CEM:
Judit Brugués Melado, sector Ajuntament, PDeCAT
Marta Llorens Pérez, sector Ajuntament, CUP
Víctor Santapau Salvador, sector Ajuntament, Escola de Música 
Beatriu Monseny Belda, sector professorat escola concertada
Dolors Sugrañes Liñana, sector professorat ASPEPC
Marc Pérez Pallisé, sector professorat escoles d’adults (Marta Mata)
Pere Roig Ceró, sector alumnat secundària escola concertada
M. Elena Prats Castillo, sector directors escola pública

No han excusat l’absència:
Carles Francesc Macaya Elias, sector Ajuntament, ARA REUS
Josefa Labrador Barrafon, sector Ajuntament, C’S
Mateu González Cervelló, sector Ajuntament, PP 
Sandra Guaita Esteruelas, sector Ajuntament, PSC-PM
Rosa M. Ferré Ciuró, sector Ajuntament, escoles d’educació especial
Ana Belén Castaño Sánchez, sector Ajuntament, FAVR
Lluís Palleja Català, sector pares i mares, FAPAC
Judit Grau Garcia, sector pares i mares primària pública
Montserrat Fernández Juanpere, sector professorat escola pública
Guadalupe Martí Cunillera, sector professorat secundària pública
Rafael Roca Campos, sector professorat USTEC
Joaquim Vilafranca i Pijoan, sector professorat, Escola d’Art i Disseny 
Raimon Martí Arbós, sector directors secundària pública
Ignacio Royo Sans, sector titulars escola concertada
Ester Arguedas Puig, sector PAS

També hi  assisteixen  Montse Piñero  Palau  i  Sílvia  Parés  Ribé,  de la  Regidoria  d'Ensenyament  i  Política
Lingüística de l’Ajuntament de Reus; Núria Sabaté i Anna Lleonart, directora i cap d’estudis de l’escola Marià
Fortuny; i Núria Duñó, coordinadora de l’Aliança Educació 360.



AJUNTAMENT DE REUS Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística
Consell Escolar Municipal
C/ de Rosselló, 2-8 · 43201 Reus 
Tel.: 977 010 047 Fax: 977 010 219 
A/e: info.educacio@reus.cat

 
Fa de secretària Raquel Prius Sardà, cap d’Ensenyament i Política Lingüística.

Pren la paraula M. Dolors Sardà per saludar els membres del CEM tota vegada que agraeix a la directora de
l’escola Marià Fortuny, Núria Sabaté, la voluntat d'acollir la reunió d’aquest plenari per presentar el programa
Magnet del seu centre, un programa que compta amb el suport de l’Ajuntament de Reus atès que forma part
d’una de les mesures aportades en les conclusions de l’estudi d’escolarització equilibrada a Reus.

Saluda i agraeix també la presència de Núria Duñó, coordinadora del projecte Aliança Educació 360, a qui
s’ha convidat de manera especial per presentar-lo als membres del CEM ja que l’Ajuntament de Reus en
sessió plenària del 8 de febrer va adherir-se a l’Aliança.

Tot seguit, la presidenta cedeix la paraula a la directora de l’escola Marià Fortuny per tal que faci la primera
de les presentacions esmentades, el Magnet, una aliança per a l’èxit educatiu (2019-2021).

-Núria Sabaté agraeix la invitació de la regidora d’Ensenyament i l’oportunitat de fer aquesta sessió del CEM a
l’escola que dirigeix amb l’objectiu de presentar el Magnet i aprofita per convidar els membres assistents a
visitar les instal·lacions quan acabi la reunió.
Mentre projecta un power point  va comentant a mode de resum els trets més rellevants del projecte. 
Explica  que  Magnet  ve  de  ‘magnetisme’  i  que  es  tracta  d’esdevenir  l’escola  volguda  del  barri  i  això
s’aconsegueix mitjançant la transformació del centre per a la qual cosa compta amb un claustre compromès.
És un projecte  innovador, sòlid i ambiciós, que ajuda a revertir el desequilibri en la matriculació per a que
totes les famílies del barri creguin en el projecte educatiu de l’escola. L'objectiu és que el projecte educatiu
sigui referència al territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa. Inspirat en les Magnet
Schools dels Estats Units, en marxa des dels anys setanta.

L’escola Marià Fortuny participa en el projecte Magnet, impulsat per la Generalitat i la Fundació Jaume Bofill, i
amb  la  col·laboració  de  l'Ajuntament  de  Reus.  Es  tracta  de posar  en  contacte  centres  educatius
amb institucions d'excel·lència en un camp concret, en aquest cas, l'arquitectura. Arran d'aquesta iniciativa, el
Col·legi d'Arquitectes i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URV s'implicaran en el projecte educatiu
de l'escola Marià Fortuny. 
A la pràctica suposarà desenvolupar-lo durant els pròxims tres anys juntament amb catorze centres educatius
de Catalunya, els que van guanyar la convocatòria oberta. El centre Marià Fortuny hi va guanyar una plaça per
les activitats de tecnologia educativa que duu a terme, com la robòtica o la programació. Aquesta aliança
amb el Col·legi d'Arquitectes i l'ETSA de la URV tindrà com a punt de partida «l'Arquiescola» segons detalla el
programa, «que té per objectiu apropar l'arquitectura a les aules tot fomentant el creixement d'un pensament
crític  ciutadà que permeti  reflexionar i  intervenir  responsablement en la construcció i  transformació dels
espais que habitem».

Més informació: https://magnet.cat/centres-educatius/escola-maria-fortuny/

- Antoni Montserrat, representant del sector titulars escola concertada, diu que li costa veure el lligam amb el
partner. La Núria li respon que està relacionat amb el currículum de l’escola i amb l’expertesa del  Col·legi
d'Arquitectes.

-  Vanessa Gómez, del sector professorat escola pública, comenta que ho veu interessant per al seu centre,
l’escola Teresa Miquel i Pàmies.

- Francesc Xavier Torrell, del sector directors escola pública, afegeix que un dels requisits per optar-hi és ser
un centre de màxima complexitat.

A continuació, la presidenta passa la paraula a Núria Duñó, coordinadora del projecte Aliança Educació 360,
educació a temps complet.

-Núria Duñó agraeix  en primer lloc  la  invitació de la  regidoria d’Ensenyament de Reus per  presentar  el
projecte en un plenari del CEM i en una escola Magnet, i felicita l’Ajuntament perquè és el primer municipi

https://magnet.cat/centres-educatius/escola-maria-fortuny/
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de la demarcació de Tarragona que s’ha adherit a l’Aliança 360.

http://www.reus.cat/noticia/reus-sadhereix-al-projecte-educacio360-educacio-en-temps-complet
La coordinadora en fa una presentació a mode de resum mentre projecta un power point i reparteix un díptic
informatiu  als  membres  del  CEM.  Afegeix  que  després  del  primer  any  ja  són  140  ajuntaments  i
institucions/entitats  i  centres  educatius  associats/adherits  a  l’Aliança  amb  l’objectiu  d’assolir  un  repte
plantejat en clau d’equitat i d’igualtat d’oportunitats per a tota la població.

Explica que cada territori s’ho ha de fer seu i construir-ho conjunta i col·laborativament: pensar-ho tots junts
en una relació horitzontal en què tothom s’hi senti convidat. Una educació a temps complet que connecta
temps, espais, aprenentatges i agents educatius al municipi i que ofereix més i millors oportunitats per a
tothom i sense exclusions. Una iniciativa educativa, social i política que pretén impulsar un canvi en el model
educatiu per tal que integri els aprenentatges i l’educació que es produeixen en tots els temps i espais de la
vida de les persones, connectant l’escola, les famílies i tots els recursos i actius de la ciutat.

La incidència política i el lideratge de l’Administració són importants, d’aquí les 36 mesures aplicables als
municipis que poden ésser incorporades a les respectives propostes i programes en l’actual escenari electoral
i els PAM.

Diu que a la darrera Jornada, el 30 de gener, també es va fer una crida als centres educatius i que el  termini
és obert fins al 31 de març.

Afegeix que s’està elaborant una guia molt pràctica, resultat del primer any de l’expertesa dels onze municipis
pilot i que la Fundació J. Bofill publicarà un informe internacional sobre l’Educació 360.

www.educacio360.cat

-  MD  Sardà assenyala  que  després  de  les  eleccions  i  en  el  nou  pressupost  caldrà  dotar  les  partides
d’Ensenyament. 
La Núria afegeix que no sols es tracta de diners, també de coordinar temps i espais.

-  Francesc XavierTorrell considera interessant saber què suposa en euros i si es podrà disposar d’aquest
informe de la Fundació Bofill i del document dels 36 punts a què s’ha fet referència. 
La secretària diu que adjuntarà a l’acta la informació demanada.

- Antoni Montserrat opina que s’evidencia la voluntat de l’Ajuntament i de la pròpia escola i que si cal creure-
hi i dedicar-s’hi això suposa temps.

- Núria Duñó respon que és import crear un discurs compartit i una proposta de treball comú: una inversió en
temps per aconseguir el resultat final.

-MD Sardà demana a la coordinadora de l’Aliança la possibilitat de fer una altra presentació més oberta atès
que avui s’ha prioritzat fer-la al CEM a la qual cosa la Núria hi accedeix i tot seguit s’acomiada de la reunió.

Posteriorment, continua la sessió segons l'ordre del dia. 

1. Aprovació,  si s’escau, de l’acta de la sessió  anterior
S’aprova sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del 29 de novembre de 2018.

2. Preinscripció curs 2019-2020

-Montse Piñero informa que si bé no ha sortit encara la Resolució de Departament d’Educació ja es disposa
del  Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març,  que estableix el
procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, el qual

http://www.educacio360.cat/
http://www.reus.cat/noticia/reus-sadhereix-al-projecte-educacio360-educacio-en-temps-complet
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com fa referència a la supressió dels punts en els criteris complementaris per malaltia crònica del sistema
digestiu, endocrí o metabòlic i els punts per tenir pare, mare, germans o tutors exalumnes del centre. 

Calendari de presentació de les sol·licituds:

-Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9
d’abril de 2019.
-Batxillerat: primera quinzena de maig de 2019.
-Formació Professional i arts plàstiques i disseny: segona quinzena de maig de 2019.
-EBM pendent de determinar segons Resolució.

Tota la informació referent al procés, jornades de portes obertes, normativa, criteris de prioritat i desempat,
documentació, consulta, cercador i ubicació dels centres educatius a l’OME:

https://www.reus.cat/serveis/proces-de-preinscripcio-i-matricula

La presidenta informa que l’escola Isabel Besora ha presentat una sol·licitud acompanyada de signatures de
famílies sobre el tema de les adscripcions del centre (instituts Salvador Vilaseca, Roseta Mauri i Josep Tapiró)
i  afegeix  que si  bé és una qüestió que afecta unes quatre famílies,  n’ha parlat  amb el  director  dels  ST
d’Educació i com ja va manifestar en l’anterior plenari del CEM, aquest curs no es canviaran les adscripcions;
serà a partir del mes de juny i mitjançant un procés participatiu de cara al curs vinent.

-Intervé Cristina Cabré, del sector pares i mares primària pública i mare de l’escola Isabel Besora, i diu que  es
demana que es continuï amb l’actual model d’adscripcions atès que no va prosperar la proposta d’adscripció
única.

-MD Sardà recorda que aquesta planificació es fa per un període de quatre anys i que precisament a tres anys
s’observa una davallada.

- Montserrat Plans,  del sector directors secundària pública, informa que faran arribar un escrit a la direcció
dels ST per plantejar el canvi amb una proposta de model d’adscripcions.  
La presidenta li demana que també la faci extensiva a l’Ajuntament.

-Francesc XavierTorrell fa referència a la petició d’un institut a la zona de l’escola Dr. Alberich i Casas, una peti-
ció de les famílies d’aquest centre que també s’ha traslladat als ST. Diu que van sortit molts contents d’aques-
ta reunió perquè el Departament no els va descartar res (lligat a un procés participatiu).
També pregunta per les línies de sortida a P3.

-MD Sardà respon que a la TMP del passat novembre, l’Ajuntament de Reus va argumentar la necessitat d’un
grup més a la pública (o dos grups més) a la zona de Ponent, atesa les dades dels naixements en aquesta
zona en detriment de les zones est i nord.  L’escola concertada sortiria igual. Amb tot, la regidora afegeix que
s’està a l’espera de la resposta oficial del Departament.

- Montserrat Plans pregunta si a Reus hi haurà un nou institut-escola.

-Li respon MD Sardà amb la lectura d’un document sobre la planificació del Departament en què es posa de 
manifest que a Reus no n’hi haurà cap altre perquè hi ha espais suficients per atendre la necessitat.

-Gerard Baget  recorda que, com diu l’acta de l’anterior plenari del CEM, es parla del procés participatiu i que 
fins després de les eleccions, res.

Per cloure aquest apartat, la secretària informa de la publicació de la Carta de Serveis de l’OME, vigent des del
15 de febrer, un cop aprovada definitivament i publicada:

https://seu.reus.cat/seu/cartesServeiAnunciPublic/categories

https://seu.reus.cat/seu/cartesServeiAnunciPublic/categories
https://www.reus.cat/serveis/proces-de-preinscripcio-i-matricula
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3. Informació de la Comissió de treball del CEM

La secretària del CEM informa que la CT s’ha reunit dues vegades,  el dies 7 i  28 de gener, unes sessions for-
matives obertes a qui hi vulgui participar, per comentar/avaluar la Jornada Liderar l'equitat educativa: Què po-
den fer els municipis per combatre la segregació escolar?     organitzada per la Fundació Jaume Bofill que es va
seguir en directe per streaming.

De les propostes presentades i debatudes relacionades amb la campanya de preinscripció, les direccions de 
l’escola pública manifesten, segons trasllada el seu representant, textualment:

“- Jornada de matrícula. En principi no agrada la idea de la fira.
 - Acompanyament difusió. En principi no agrada la idea.
 - Voluntat de realitzar una jornada de treball en relació a la segregació. Els directors i directores hi estan 
d'acord. Es demana disposar d'ordre del dia i pla de treball de manera prèvia. Es proposa que la jornada sigui 
un matí entre setmana, amb temps de treball i reflexió”.

Com sigui que el representant de la concertada no va poder assistir a la reunió la CT i atesa la diversitat d’opi-
nions entre els membres, s’acorda convocar una propera reunió de la CT per treballar en aquesta línia de cara 
a la preinscripció del curs 2020-2021 atès que per a la d’aquest curs no hi ha hagut prou temps. Caldria co-
mençar a treballar les propostes a l’inici del proper curs.

4. Proposta de calendari eleccions renovació del CEM

La secretària informa que pertoca renovar la composició del Consell Escolar Municipal segons els diferents
sectors i el nombre de membres que en formen part.

A continuació, es trasllada la proposta de calendari del procés electoral la qual, estimada favorable, esdevindrà
definitiva un cop aprovada per l’òrgan competent i es farà arribar a tots els sectors de la ciutat que formen
part d'aquest òrgan de participació.

PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ CEM CALENDARI 2019
1. Proposta convocatòria d’eleccions  CEM 19 de febrer 
2. Presentació de candidatures Del 4 de març al 26 d'abril
2. Confecció de candidatures provisionals Del 29 d’abril  al 23 de maig 
3.Tramesa de candidatures provisionals i relació d'electors als centres educatius i

entitats diverses 24 de maig 
4. Exposició pública als centres educatius de les candidatures provisionals i la 

relació d’electors; i presentació d'al·legacions, si s'escau Del 27 al 31 de maig 
5.Resolució d'al·legacions i confecció de candidatures definitives Del 3 al 7 de juny
6. Tramesa als centres educatius de les candidatures definitives, la relació 

d’electors i l'horari i el lloc de les votacions 10 de juny
7. Celebració d’eleccions per a la renovació del CEM 26 de juny de 2019

5. Proposta dies de lliure disposició curs 2019-2020

La secretària informa que s’ha rebut la proposta de l’escola concertada però que la de l’escola pública i la
dels instituts no està consensuada a la data d’aquesta reunió, per la qual cosa resta sobre la taula per a la
propera reunió i així conèixer quines seran les dates definitives proposades pel CEM.

Les dates que proposa l’escola concertada són:  4 de novembre, 5 de desembre, 24 de febrer i 30 d’abril.

https://www.fbofill.cat/agenda/liderar-lequitat-educativa
https://www.fbofill.cat/agenda/liderar-lequitat-educativa
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6. Altres informacions de la Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística

Intervé Sílvia Parés, tècnica de la regidoria d’Ensenyament i PL,  per informar de la celebració de la propera
edició de la Fira Camis de l’FP, previsiblement els dies 9 i 10 de maig, a les instal·lacions del Tecnoparc de
Reus.  També  informa  de  les  darreres  actuacions  relacionades  amb la  Xarxa  FP  i  de  la  participació  de
l’Ajuntament de Reus en la 20a assemblea general anual els dies 4 i 5 de febrer, a Barcelona,  en què s’hi han
afegit tres ciutats europees més i ara ja supera els quinze països. 

http://www.reus.cat/noticia/reus-present-lassemblea-general-de-la-xarxa-fp-que-es-realitza-barcelona

S’informa que es poden consultar les darreres novetats incloses a l’oferta ARE a partir del mes de gener:  

http://www.reus.cat/serveis/activitats-i-recursos-educatius

I la programació Família i ciutat. Educació compartida i de Mas Pintat, del 2n quadrimestre:

https://maspintat.reus.cat/sites/maspintat/files/page/familiaciutat_octubre2018_v5.pdf
http://www.reus.cat/noticia/obertes-les-inscripcions-les-noves-activitats-de-mas-pintat
http://www.reus.cat/noticia/mas-pintat-inicia-el-segon-quatrimestre-amb-el-nou-cicle-dactivitats-fem-rusc

S’informa de la data del concert Fem Coral 2019, el 14 de maig a les 17.30 h al Pavelló Olímpic Municipal,  i
de l’Audiència Pública del Consell Municipal d’Infants, el 8 de maig a les 10 h, aquest any sobre els drets de
la infància.   També s’anuncia que durant la darrera quinzena de març l’alcalde farà el  retorn al  Consell
d’Infants de l’any passat, acompanyat del regidor d’Esports i la regidora d’Ensenyament i PL.

S’informa que el Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana de Reus ha implantat noves mesures
de mobilitat al carrer de Gandesa, amb l’objectiu de millorar la seguretat a les entrades i sortides de l’escola
Misericòrdia.  Amb aquesta  actuació,  la  Guàrdia  Urbana  ja  suma onze  zones  d’aparcament  per  a  pares
d’alumnes en centres educatius de la ciutat.

http://www.reus.cat/noticia/la-guardia-urbana-ja-suma-onze-zones-daparcament-pares-dalumnes-en-
centres-educatius-de-la

-Gerard Baget considera que aquesta mesura no afavoreix el criteri de proximitat.

- Antoni Montserrat ho veu com una mesura  que afavoreix,  en alguns  casos,  els  desplaçaments amb
vehicle de camí cap al lloc de treball. 

Tot seguit, la secretària del CEM trasllada i fa lectura de les mocions plenàries del 5 de novembre i 3 de
desembre, respectivament. 

-Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a la prevenció de l'addicció al joc per part de menors
d'edat. 
 -Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS
(PSC-CP) per a l'ampliació de grups d'educació secundària als centres educatius públics de la ciutat.
-Proposta del Grup municipal del CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per donar suport a la iniciativa
de l’organització de “SOS menjadors”.

MD Sarda al·ludeix també a una moció anterior del GM PSC-CP per a la reactivació del projecte Bus a peu,
per fomentar la mobilitat sostenible i hàbits saludables entre la població escolar de la ciutat, implantat en tres
escoles de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament. 
Informa que feta la consulta a les direccions de les escoles i atès que fins a la data no ha rebut cap resposta
en el sentit de reactivar el projecte, el tema queda tancat.

http://www.reus.cat/noticia/la-guardia-urbana-ja-suma-onze-zones-daparcament-pares-dalumnes-en-centres-educatius-de-la
http://www.reus.cat/noticia/la-guardia-urbana-ja-suma-onze-zones-daparcament-pares-dalumnes-en-centres-educatius-de-la
http://www.reus.cat/noticia/mas-pintat-inicia-el-segon-quatrimestre-amb-el-nou-cicle-dactivitats-fem-rusc
http://www.reus.cat/noticia/obertes-les-inscripcions-les-noves-activitats-de-mas-pintat
https://maspintat.reus.cat/sites/maspintat/files/page/familiaciutat_octubre2018_v5.pdf
http://www.reus.cat/serveis/activitats-i-recursos-educatius
http://www.reus.cat/noticia/reus-present-lassemblea-general-de-la-xarxa-fp-que-es-realitza-barcelona
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4. Assumptes sobrevinguts 
No n’hi ha.

5. Torn obert de paraula

- Eliseu Bàrcena,  del sector professorat escola concertada, i concretament pel que fa al col·legi Sant Josep,
diu que la Guàrdia Urbana els al·legà motius tècnics per no aprovar la senyalització de l’escola Sant Josep a la
qual s’ha fet referència anteriorment, en concret al carrer de Balmes i al raval de Robuster.
La regidora li recomana que si es reitera la necessitat ho tornin a demanar.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.30 de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

M. Dolors Sardà Lozano Raquel Prius Sardà 
Presidenta delegada del CEM Secretària del CEM 
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