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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Dia: 28 de novembre de 2019
Inici: 18 h
Lloc: escola Rubió i Ors, Reus
Caràcter: ordinari
A Reus, el dia 28 de novembre de 2019, a les 18 h, es reuneixen a l’escola Rubió i Ors, prèviament convocats
i sota la Presidència delegada del Sr. Daniel Recasens Salvador, regidor d'Educació, de Cultura i de Política
Lingüística, els membres del Consell Escolar Municipal que tot seguit es relacionen per celebrar sessió
ordinària, les senyores i els senyors:
Judit Brugués Mellado, sector Ajuntament, JXREUS
Carles Francesc Macaya Elias, sector Ajuntament, ARA REUS
Alberto Segura Franco, sector Ajuntament, C'S
Bruno Morejón Mateo, sector Ajuntament, ERC
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
Ana Belén Castaño Sanchez, sector Ajuntament, Federació Associacions de Veïns de Reus
Noelia Borràs Millán, sector pares i mares primària pública
Mario Guerrero Torres, sector pares i mares primària pública
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
Verònica Garias Pérez, sector professorat infantil i primària pública
Ada Fernández Alcaraz, sector professorat infantil i primària concertada
Neus Hernández Ferré, sector professorat secundària concertada
Marta Múrria Pons, sector professorat USTEC
Ignasi Fernández Daroca, sector professorat ASPECP
Ana María Garcia Jové, sector professorat escoles d’adults
Joaquim Vilafranca Pijoan, sector professorat escola Art i Disseny
Robert Alejandro Ionita, sector alumnat secundària obligatòria
Antonieta Roig Ricart, sector direcció infantil i primària pública
Núria Serrano Sastre, sector direcció infantil i primària pública
Montserrat Plans Roqueta, sector direcció secundària pública
Raimon Martí Arbós, sector direcció secundària pública
Antoni Montserrat i Duch, sector titulars primària concertada
Eloisa Sugrañes Morales, sector titulars primària i secundària concertada
Irene Llanas Rivera, sector PAS
Natàlia Bley Guinovart, sector llars d’infants públiques
Antonia Aguilar Gordillo, sector llars d’infants subvencionades
Dels membres convocats, han excusat l’absència a la Secretaria del CEM:
Judit Brugués Mellado
Alberto Segura Franco
Bruno Morejón Mateo
Rosa Ana García Sierra
Ana Belén Castaño Sanchez
Neus Hernández Ferré
Marta Múrria Pons
Ignasi Fernández Daroca
Ana María Garcia Jové
Marta Múrria Pons
Raimon Martí Arbós
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Fa de secretària Raquel Prius Sardà, cap d’Ensenyament i Política Lingüística.
També hi assisteixen: Encarna Rega Molina i Montse Piñero Palau, de l'Àrea d'Educació.
La Presidència obre la primera sessió ordinària d'aquest plenari i tot seguint l'ordre del dia, cedeix la paraula
a la secretària del CEM.
1. Informació acta de la sessió anterior CEM 2017/2019
Raquel Prius informa que queda ratificada l’acta de la darrera sessió ordinària del mandat anterior, de 19 de
febrer de 2019, amb la incorporació de dues esmenes presentades a la Secretaria del CEM. La primera, a
càrrec de Gerard Baiget Dolcet, qui demana que s'esmeni el seu primer cognom en les intervencions que va
fer durant la sessió: “on diu Baget ha de dir Baiget”.
La segona, a càrrec de Cristina Cabré Garcia, per sol·licitar que es corregeixi el sentit de la seva intervenció
atès que hi diu el contrari del que va comentar. “La meva intervenció anava en la mateixa línia de l’escrit que
l’escola Isabel Besora havia presentat, i era que no tinguéssim inclòs un tercer institut, que és el Tapiró, si no
que tinguéssim el mateix tractament que la gran majoria d’escoles de Reus, dos instituts de referència,
mentre no es fes el procés participatiu d’adscripció única”.
2. Informació i dades d’escolarització del curs 2019/2020 i planificació del curs 2020/2021
Montse Piñero va comentant les dades que es projecten, relacionades amb l'escolarització del curs 2019/2020
i la planificació del curs 2020/2021 i informa que cada quinze dies es reuneixen les comissions de garanties
d'admissió de Primària i de Secundària amb l'objectiu d'escolaritzar els fills de les famílies que arriben.
Ens hem trobat que els últims anys hi havia equilibri durant el curs ja que el nombre de matrícules a l’inici de
curs i al final era aproximadament el mateix. Però en aquest últim curs 19/20 hi ha hagut un increment a
Infantil i Primària d'uns 250 alumnes i d'uns 50 a l'ESO, la qual cosa ha provocat que les ràtios estiguin molt
augmentades.
Primària:
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ESO:

- Montserrat Plans diu que a Secundària es pateix el boom de la natalitat, potser per falta de planificació o
per l'increment exagerat per sobre ràtio la qual cosa comporta un esforç gran i un patiment a partir de 2n
d'ESO, acompanyat d'una manca de recursos.
M. Plans afegeix que cal preveure un grup de més atès el boom sostingut a 4 o 5 anys, el que va en contra
de la qualitat. Ho diu en aquest CEM, com a representant de la direcció de la pública i afegeix que és
necessària una solució per part de Departament d'Educació.
- Daniel Recasens agraeix l'exposició anterior i assenyala que la competència no és estrictament de
l'Ajuntament i diu que malgrat que som coneixedors de les dades, donem suport a fer saber a qui correspon la
solució pel que fa als grups. La matrícula viva actual no és planificable, no és sostinguda ni circular. Hem de
ser crítics, cal més agilitat per donar la resposta necessària. Les dades de Reus són importants, ens hi
seurem i empenyerem.
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- Montserrat Plans repeteix que caldria haver planificat abans, no pas ara... a mig curs. Millor preveure-ho
abans de l'inici de curs.
- Daniel Recasens diu que la mala planificació exigeix una planificació futura i per això es continuarà
planificant amb les dades que tenim.
- Montserrat Plans respon que els números són els que són però la realitat social dels alumnes és diversa i
complexa, més ara que abans. No tenim recursos per atendre'ls i cal esforç.
- Tània Agudo està d'acord amb l'exposició de M. Plans i afegeix la manca de personal docent; ella és mestra
de Primària i ho sap. També comenta que a Reus es tanquen línies... i que això no és una solució.
- Daniel Recasens li pregunta a quines línies (en plural) es refereix i en quines escoles.
- Tània Agudo es refereix al tancament de línies en general que s'ha fet fins ara, quan hi ha escoles per
sobre la mitjana de ràtio i personal docent mínim.
- Daniel Recasens en pren nota tot afegint que la Regidoria no tanca línies. La Regidoria se suma a la petició
amb les eines de què es disposa per planificar millor.
Preinscripció P3 Curs 2020/2021
Tot seguit, Montse Piñero explica les dades que es projecten referents al curs 2020-21 i comenta que s'està a
l'espera de la publicació del decret d'admissió per si hi ha alguna modificació. També s'esperen la resolució i
el calendari cap al febrer.
Padró a octubre de 2019 (nascuts el 2017): 1.031
Previsió taxa de matrícula a setembre de 2020: 1.052 (102% padró)
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Educació Infantil 0-3
Daniel Recasens informa i comenta mentre es projecten, les dades d'ocupació de les escoles bressol
sostingudes amb fons públics:
Data: novembre 2019

OCUPACIÓ ESCOLES BRESSOL SOSTINGUDES FONS PÚBLICS
CURS 2019-2020

GINESTA
MONTSANT
MARGALLO
MARFULL
OLIVERA
LLIGABOSC
total

GENT A LA LLISTA D’ESPERA
2019
2018
2017
2
0
0
0
5
0
0
2
1
1
0
8
4
3
10
0
1
0
7
11
19

GINESTA
MONTSANT
MARGALLO
MARFULL
OLIVERA
LLIGABOSC
total

2019
8
8
5
16
8
8
53

PLACES OCUPADES
2018
31
13
12
38
39
26
159

2017
58
20
18
60
60
35
251

TOTAL
2
5
3
9
17
1
37

GINESTA
MONTSANT
MARGALLO
MARFULL
OLIVERA
LLIGABOSC
total

2019
0
0
1
0
0
0
1

PLACES VACANTS
2018
2017
8
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
9
7

TOTAL
10
0
1
1
0
5
17

TOTAL
97
41
35
114
107
69
463

Històric subvencions atorgades segons cursos i llindars:

CURS 2019-20
sol·licituds
LLINDAR A
102
LLINDAR B
59
LLINDAR C
55
LLINDAR D
35
LLINDAR E
14
DENEGADES
33
TOTAL
298

CURS 2018-19
sol·licituds
82
52
50
45
21
43
293

CURS 2019-20
sol·licituds
LLINDAR A
84
LLINDAR B
38
TOTAL
122

CURS 2018-19
sol·licituds
62
34
96

CURS 2019-20

CURS 2018-19
171.485,67 €
17.911,52 €
189.397,19 €

Escolaritat
Menjador
TOTAL

CURS 2017-18
sol·licituds
58
60
56
51
18
41
284

SERVEI D'ESCOLARITAT
CURS 2016-17
CURS 2015-16
sol·licituds
sol·licituds
75
55
59
40
64
58
48
47
25
27
38
38
309
265

CURS 2014-15
sol·licituds
79
43
61
35
23
32
273

SERVEI DE MENJADOR
CURS 2017-2018 CURS 2016-2017
CURS 2015-2016
No n'hi va haver
sol·licituds
sol·licituds
sol·licituds
47
55
23
41
45
20
88
100
43
(També hi ha haver subvencions de
la Generalitat)
IMPORTS ATORGATS
CURS 2017-2018 CURS 2016-2017
CURS 2015-2016
CURS 2014-15
160.057,22 €
166.358,39 €
182.071,64 €
180.504,94 €
15.306,72 €
14.838,56 €
7.382,32 €
0,00 €
175.363,94 €
181.196,95 €
189.453,96 €
180.504,94 €

Import no
definitiu, juliol és
convocatòriasupòsit
comprèn del

Generalitat:
14.264,80 €

El segon termini de la
9 de desembre 2019 al 3 de gener 2020, per als incorporats
després i reformulacions per canvis socials i/o econòmics amb relació al 2018.
- Informació sobre els projectes patis- jardins educatius EBM
Pel que fa a l'EBM Llligabosc i l'EBM La Ginesta, ja estan acabats. El de l'EBM El Margalló està licitat però
no iniciat. La resta estan a l'espera de la redacció del projecte i la proposta econòmica.
- Informació sobre l'adhesió de l'Ajuntament als Cercles de Comparació Intermunicipals. Presentació de
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resultats globals i cloenda exercici 2018, el dia 3 de desembre.
https://www.diba.cat/es/web/educacio/cercles (annex PDF)
Daniel Recasens posa en valor la tasca de les escoles bressol municipals per la qual cosa ens vam adherir
a aquest projecte de la Diputació de Barcelona.
Recasens afegeix que n'estem molts contents del seu funcionament i dels resultats obtinguts des d'una
mirada educativa i pedagògica local, cosa que no podem fer a Primària i Secundària en els mateixos termes
atesos els marcs competencials i normatius.
Les escoles bressol afavoreixen la igualtat i són molt interessants les aportacions de les famílies i llur
evolució.

3. Altres informacions de la Regidoria d’Educació
Daniel Recasens informa del Pla educatiu d’entorn de Reus, mentre es projecta el detall de les activitats
aprovades i el pressupost:
Fitxa núm. Actuacions Pressupost
1 ESTUDI ASSISTIT 25.000,00 €
2 MENTORIA 900,00 €
3 DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA 11.500,00 €
4 APROPA’T ALS OFICIS 500,00 €
5 CLUB DE LECTURA ITINERANT 0,00 €
6 BOSSA DE LLETRES 0,00 €
7 APRENEM JUNTS 550,00 €
8 TEATRE ESCOLAR PER A LES FAMÍLIES 500,00 €
9 TROBADA DEL PROJECTE ESCACS A L’ESCOLA 500,00 €
10 VINE AL MEU PATI 400,00 €
11 ACOMPANYAMENT FAMÍLIES 500,00 €
12 APRENENTATGE SERVEI 100,00 €
13 INCENTIVACIÓ I SUPORT A L’ACTIVITAT ESPORTIVA 0,00 €
14 XARXES DE CIUTAT 0,00 €
15 EL PASSAPORT LLEURE, APRENENTATGE I CULTURA 200,00 €
16 SERVEI COMUNITARI A L’ESO 0,00 €
17 INFANTS CIUTADANS 400,00 €
18 COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 0,00 €

41.050,00

Pla anual d'actuacions del curs 2019-2020:
Dotació econòmica Departament d'Educació Generalitat
Dotació econòmica de l’Ajuntament
Total dotació projecte

30.000,00 €
11.050,00 €
41.050,00 €

- Antònia Roig i Antoni Montserrat demanen que l'activitat Estudi assistit pugui començar la primera
setmana d'octubre ja que ara és tard.
- Daniel Recasens assenyala que el retard d'aquesta actuació, que és la més exitosa/demanada, es deu a
un tema administratiu i pressupostari.
Es proposa i s'acorda que l'activitat de l'Estudi assistit comenci al gener i que es reservi un remanent per a
l'octubre següent.
- Oferta ARE municipal, catàleg 2019-2020
S'informa del catàleg de l'oferta d'activitats i recursos educatius, una oferta viva durant el curs escolar
que va incorporant propostes per diferents eixos temàtics i franges d'edat. Avui, l'oferta la formen quasi un
centenar de propostes educatives, algunes de les quals són novetat.
http://www.reus.cat/serveis/activitats-i-recursos-educatius
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- Programació de Mas Pintat
Programació Família i ciutat. Educació compartida https://www.reus.cat/familiaiciutat
Programació tallers ‘Avis i nets’. Mas Pintat
https://maspintat.reus.cat/actualitat/avis-i-nets-compartint-moments-0
https://maspintat.reus.cat/actualitat/fem-rusc-nou-programa-dart-literatura-i-joc-en-familia
Daniel Recasens diu que a partir del mes de gener, Mas Pintat anirà a càrrec de la Regidoria de Salut i
Ciutadania.
-Oferta activitats i casals d'estiu 2019 'Un estiu fet a mida', activitat per a infants i joves
Daniel Recasens manifesta el grau de satisfacció assolit pel que fa a l'oferta dels cinc casals d'estiu
promoguts per diversos agents educatius i en diferents espais de la ciutat i escoles amb l'objectiu d'intentar
adaptar eines i recursos per als qui tenen més dificultats per accedir-hi.
https://www.reus.cat/serveis/cercador-dactivitats-destiu

4. Assumptes sobrevinguts
No n’hi ha.
5. Torn obert de paraula
- Daniel Recasens convida els membres del plenari del CEM a crear alguna comissió de treball per tractar
temes específics. Afegeix que és voluntat d'aquest regidor que l'actual CEM esdevingui un consell més
participatiu, que en formin part més agents de la ciutat per construir un projecte educatiu més enllà de dos
anys. Traspassar el sostre d'allò estrictament pressupostari, 'la totxana', etc., doncs hi ha gent que fa moltes
coses i s'hi han de poder recollir.
L'Ajuntament ha publicat un PAM que conté també línies educatives. Es tracta d’un procés participatiu al qual
anima a participar.
https://www.reus.cat/pam
- Montserrat Plans s'interessa per l'Estudi d'escolarització, un estudi molt ben fet que va fer l'Ajuntament.
A partir de les dades que es van presentar a la comunitat educativa i les dades de les comissions de treball
del CEM, què s'ha començat a fer? Què es preveu fer?
- Daniel Recasens esmenta les dues línies de treball a què s'ha referit anteriorment, la lluita contra la
segregació i l'Educació 360, ambdues línies estan relacionades i s'hi treballarà. Intentarem alinear les ràtios i
no superar-les, afrontar la matrícula viva, si bé no és una decisió nostra. Això passa per repensar la
zonificació i altres temes com el menjador i les extraescolars.
Treballarem amb les eines que tenim per intentar revertir la situació, es essencial el tema de la ràtio. Clou
dient que tenim present l'Estudi.
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- Antoni Montserrat diu que l'Estudi és una bona eina de treball però és un material sensible quan arriba als
mitjans de comunicació. Demana que les dades es treballin amb cura en benefici de l'objectiu final.
- Daniel Recasens li respon que hi està totalment d'acord, que no s'han d'instrumentalitzar pas aquestes
dades.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19 h de la qual com a secretària estenc aquesta
acta.

Daniel
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