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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Dia: 29 de novembre de 2018
Inici: 19.10 h
Lloc: institut Salvador Vilaseca, Reus
Caràcter: ordinari

A la ciutat de Reus, el dia 29 de novembre de 2018, a les 19,10 h, es reuneixen a l’institut Salvador Vilaseca,
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:

Judit Brugués Melado, sector Ajuntament, PDeCAT
Carles Francesc Macaya Elias, sector Ajuntament, ARA REUS
Marta Llorens Pérez, sector Ajuntament, CUP
Gerard Baiget Dolcet, sector Ajuntament, ERC
Sandra Guaita Esteruelas, sector Ajuntament, PSC-PM
Lluís Palleja Català, sector pares i mares, FAPAC
Cristina Cabré Garcia, sector pares i mares primària pública
Beatriu Monseny Belda, sector professorat escola concertada
Eliseu Bàrcena Argilaguet, 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
Francesc Xavier Torrell Cantero, sector directors escola pública
M. Elena Prats Castillo, sector directors escola pública
Montserrat Plans Roqueta, sector directors secundària pública
Raimon Martí Arbós, sector directors secundària pública
Antoni Montserrat i Duch, sector titulars escola concertada
Irene Llanas Rivera, sector PAS
Judit Bruno Mas, sector llars d’infants

Excusen l’absència a la Secretaria del CEM:  
Víctor Santapau Salvador, sector Ajuntament, Escola de Música; hi assisteix la directora en funcions, 
Rosa Garcia, com a convidada 
Rosa M. Ferré Ciuró, sector Ajuntament, escoles d’educació especial
Ana Belén Castaño Sánchez, sector Ajuntament, FAVR
Vanessa Gómez Àguila, sector professorat escola pública
Montserrat Fernández Juanpere, sector professorat escola pública
Ignacio Royo Sans, sector titulars escola concertada
Antonia Aguilar Gordillo, sector llars d’infants

No han excusat l’absència: 
Josefa Labrador Barrafon, sector Ajuntament, C’S
Mateu González Cervelló, sector Ajuntament, PP
Judit Grau Garcia, sector pares i mares primària 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 
Ester Arguedas Puig, sector PAS

També  hi  assisteixen  Montse  Piñero  Palau,  Sílvia  Parés  Ribé  i  Encarna  Rega  Molina,  de  la  Regidoria
d'Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus.
Fa de secretària Raquel Prius Sardà, cap d’Ensenyament i Política Lingüística.



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 

Pren la paraula M. Dolors Sardà per saludar els membres del CEM tota vegada que agraeix a la directora de
l’institut Salvador Vilaseca, Montserrat Plans, la voluntat d'acollir la reunió d’aquest plenari.
Saluda i agraeix la presència del director dels ST d’Ensenyament de la Generalitat, Sr. Jean-Marc Segarra i de
l’alcalde de la ciutat, Sr. Carles Pellicer; i també a la Sra. M. Elena Ortega, en representació de la Plataforma
Ràtio 20, a qui s’ha convidat a proposta del CEM (acord pres en la sessió anterior).

A continuació, intervé l’alcalde per saludar i agrair al CEM la feina que està fent i assenyala que avui ha vingut
per escoltar els plantejaments escolars i per desitjar unes bones festes i un bon any a tothom, si bé no es
podrà quedar tota la sessió.

Tot seguit, excusades les absències per la secretària del CEM, s'obre 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 26 de juny de 2018.

2. Informació i dades d’escolarització del curs 2017-2018 i planificació del curs 2018-2019

La presidenta cedeix la paraula a Montse Piñero per informar de les dades actuals de matrícula a la ciutat,
d’Infantil, Primària i ESO, que es projecten mentre es comenten a mode de resum. 
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- M. Piñero exposa amb els següents quadres  la feina que fan les comissions i posa èmfasi en les diferències
en el nombre d’alumnes que hi havia a l’inici de curs i al final, i als moviments durant aquest. En destaca que
tot i amb més de 500 noves incorporacions el nombre no varia massa i, per tant, durant el curs les arribades
serien força semblants a les baixes. 

Dades curs  2017/2018 (Registre OME 26/11/2018)

Infantil i Primària 
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ESO

Es recorda que cada dues setmanes es reuneix la Comissió d’Escolarització que treballa per al repartiment
equilibrat de la matrícula viva i que si bé es prima la proximitat del domicili, actualment es pot dir que no que-
den places en alguns nivells perquè arriba molta matrícula viva.

-MD. Sardà puntualitza i agraeix la tasca prèvia dels centres per poder treballar des de les comissions.

-Lluís Pallejà, sector pares i mares, FAPAC, comenta no hi ha prou instituts a la zona sud/oest per cobrir l’ESO i
enllaça aquest punt amb el model d’adscripcions actual.

PREINSCRIPCIÓ 2019/2020

- M. Piñero explica el darrer quadre, referit a la preinscripció del curs 2019-2020, i comenta l’estudi previ sobre
els germans que espera cada centre. També fa referència a la recent aprovació inicial de la modificació del
Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els
ensenyaments sufragats amb fons públics i a la supressió dels punts en els criteris complementaris per malal -
tia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic i els punts per tenir pare, mare, germans o tutors exalum-
nes del centre.

P3: Padró a data 05/11/2018 (nascuts el 2016 i empadronats a Reus): 1.016
      Padró octubre 2017 empadronats a Reus i nascuts el  2015): 1.029
      Diferència de -13

ESO: Mateixes adscripcions que el curs 2017/18.
         Mateixos grups a la ciutat: 47 (ràtio 27 centres de màxima complexitat i 30 la resta) fan un total de 

1.374 (12 grups màxima complexitat i resta ordinaris).

Escolaritzats a 6è de Primària a Reus: 1.333 (844 a la pública i 489 a la concertada).
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Diferència amb el curs anterior de 10 alumnes més a la pública (834) són els mateixos grups de 6è.

-Intervé  Cristina Cabré,  mare de l’escola Isabel  Besora,  per  preguntar  sobre el  model  d’adscripcions i  la
intenció d’obrir un procés participatiu amb les famílies; informació que es coneix però que possiblement per
a aquest any no s’hi arribi per la qual cosa es continuarà amb el model d’ara.

-MD Sardà cedeix la paraula al director dels ST d’Ensenyament de la Generalitat perquè ho respongui.

-Jean-Marc Segarra diu que si bé fa poc que ostenta la direcció dels ST coneix prou bé el territori i Reus, i  és
coneixedor del tema. Apunta que  és una qüestió que s’ha de solucionar, de la mateixa manera que s’han de
revisar els concerts de la concertada i els criteris de les ràtios. Diu que no s’ha de força la màquina, que cal
prudència, sobretot perquè hi ha unes eleccions pel mig. Per això, l’inici del procés participatiu a què s’ha fet
referència (amb polítics, tècnics, equips directius i altres agents de la comunitat educativa)  està pendent de
calendari però s’estan recollint dades i s’hi està treballant amb un estudi acurat dels darrers 8 anys. A Reus,
en concret, la regidora i el seu equip han fet una bona feina prèvia.
També cal  tenir  present  que tenim uns pressupostos  prorrogats  per  2a vegada i  pel  que fa  al  Cap.  1,
l’augment de docents per a grups/classe és una urgència indefugible (5.000 places).  No es pot utilitzar
l’educació com una arma política: ‘el 155’.
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Afegeix que també és coneixedor de les construccions i obres pendents a Reus: a l’escola Prat de la Riba, per
exemple; i  dels projectes d’innovació com el Magnet, Escola  Nova 21 i Escola Verda. 
Informa de l’estudi impulsat pel Departament sobre instituts-escola i que al març es tindran els arguments
d’aquest estudi. A Catalunya n’hi ha 28 (a Reus un dels 28); s’hi està treballant des d’un canvi de paradigma,
un sol projecte educatiu /1 sol NIF. Per això, ara no és adient canviar les adscripcions però ja anuncia que es
preveuen tres nous instituts-escola al Camp de Tarragona, cap d’ells a Reus.

Amb relació als grups de sortida de P3 necessaris per al curs vinent, és del parer que amb 45 n’hi haurà prou.
I quant a la reducció de ràtios, abaixar-les representaria un increment de (15) docents la qual cosa ara és
inviable.  Cal consens amb els sindicats i buscar l’equilibri per revertir les retallades. Què fem? No dóna per a
tot. Serà precís encaixar l’oferta i la demanda amb les dades de què es disposa: P3, sortirà amb 45 grups.

-Informació sobre el procés de preinscripció del 1r cicle d’educació infantil

- Es projecten i comenten a mode de resum les dades de les escoles bressol sostingudes amb fons públics a 
21 de novembre:

Tot seguit, s’informa de la convocatòria de subvencions de les escoles bressol municipals del curs 2018-19
pels serveis d’escolaritat i menjador.  Annex a l’acta.

-Sandra Guaita, sector Ajuntament, PSC-PM, recorda que es comentà mirar de fer-ho d’una altra manera:
segons la data de naixement de l’infant.

- MD. Sardà li recorda que hi ha una 2a convocatòria de subvencions el 10 de desembre.

3. Altres informacions de la Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística

-PEE. Curs 2018-2019 

La presidenta cedeix la paraula a Sílvia Parés per informar, a mode de resum i mentre es projecta, del Pla
Educatiu d’Entorn.
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 Comissions institucionals
- 13/07/2018: aprovació de la memòria i despeses curs 2017-2018. Presentació de propostes d’actuacions de
la 5a addenda. Esborrany Pla d’actuacions curs 2018-2019.
- 24/10/2018: aprovació del Pla d’actuacions curs 2018-2019. Presentació memòria actuacions a càrrec de la
5a addenda.

Pressupost atorgat
a) Addenda ordinària curs 2018-2019: 30.000 € a càrrec del Dep. Ensenyament de la Generalitat i 9.000 €,
mínim, a càrrec de l’Ajuntament. Total: 39.000 €.
b) Addenda extraordinària 2018 (5a addenda al conveni): Programa Proeducar, que contempla dues línies de
finançament:
- Mesura Ilusiónate: 8.000 € per a accions de reforç escolar a alumnat d’ESO durant l’estiu. Despesa real:
7.575,11 €
- Mesura Quédate: 8.000 € per a extraescolars a alumnat d’ESO, d’octubre a inici de desembre 2018.

Centres educatius adherits:
Escoles i instituts públics. Aquest curs s’hi han adherit l’escola  Mowgli i l’escola Teresa Miquel i Pàmies, amb
la qual cosa actualment en formen part totes les 20 escoles públiques i els 7 instituts amb ESO.
També hi  són els  dos centres  públics  d’educació especial,  els  dos centres  d’FP específics  (Horticultura  i
Jardineria i l’Escola d’Art i Disseny) i 7 dels 10 centres concertats de la ciutat; tampoc el centre privat.

Pla d’actuacions
S. Parés informa que es continua treballant en les mateixes actuacions. Assenyala  que cada curs augmenta el
nombre de centres als quals  s’ofereix l’estudi assistit i la dinamització lingüística, gràcies a que part de les
despeses han pogut anar a càrrec de les addendes extraordinàries. 
Enguany,  com  a  novetats,  recuperarem  la  figura  de  les  coordinadores  LIC  de  centres  per  millorar  la
coordinació  i  promoure-hi  els  grups  de  treball:  i  volem  engegar  una  nova  actuació  per  fomentar  els
aprenentatges en família i en temps de lleure, basada en el passaport cultural, que s’ha impulsat en altres
municipis.

-Sandra Guaita esmenta la  moció presentada pel  PSC sobre els patis  oberts  i  pregunta si  aquests estan
inclosos en el PEE i tenen a veure amb el projecte patis educatius dels centres.

-MD Sardà li respon que no hi tenen a veure i que ja es va contestar que de moment no hi ha pressupost per
fer-ne un estudi previ i amb la conformitat de les direccions dels centres.

-Francesc Xavier Torrell, sector directors escola pública, en nom de les direccions posa de manifest que seria
important que l’activitat del PEE de l’estudi assistit pogués començar abans.

-MD  Sardà  i  Sílvia  Parés precisen  que  enguany  s’ha  retardat  l’inici  d’aquesta  activitat  per  qüestions
administratives relacionades amb la implantació de la nova normativa de Contractació.

-FX  Torrell s’interessa  per  si  existeixen  ajuts  per  cobrir  les  peticions  de  famílies/nens  que  volen  fer
extraescolars  i  que  tenen algun  tipus  de  necessitat,  com ho podrien  fer?  Un sistema de  beques  per  a
l’educació inclusiva?

-MD Sardà respon que un dels projectes que es voldria impulsar aniria en aquesta línia d’ajuts, per compartir
les extraescolars entre dos o més centres. Una línia de subvencions amb aquesta finalitat.

-Antoni Montserrat, sector titulars escola concertada, afegeix que també calen ajuts per a material i llibres atès
que ara no n’hi ha ni del Consell Comarcal ni de l’Ajuntament; amb tot, reconeix que han augmentat els ajuts
per menjador escolar.

-MD Sardà recorda que algunes entitats ajuden en aquestes línies que ara no atorguen les administracions.



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 

-Oferta ARE municipal 2018-2019 
S’informa de l’oferta ARE, ja presentada a la comunitat educativa abans de l’inici de curs i que a data d’avui
comprèn 104 propostes distribuïdes per eixos temàtics i franges d’edat, de les quals 25 en són novetat. 

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

S’informa d’altres propostes educatives relacionades amb el Nadal, com la Gran Nadala de Canal Reus,  i de
projectes que a partir del 2019 es volen recuperar: el taller de confecció de Nanos i un taller relacionat amb
el món de la sardana, que més endavant es concretaran. 
Pel que fa al programa Infants Ciutadans, la temàtica d’aquest any versarà sobre els drets dels infants, tot
coincidint amb l'adhesió de Reus com a municipi aliat del «Programa ciutats amigues de la infància», un pas
previ al reconeixement com a ciutat Amiga de la Infància, iniciativa internacional liderada per UNICEF.

http://www.reus.cat/noticia/reus-inicia-el-proces-convertir-se-en-ciutat-amiga-de-la-infancia-de-la-ma-dunicef

També  s’informa  de  la  programació  Família  i  ciutat.  Educació  compartida  (1r  quadrimestre)  i  de  la
programació dels tallers ‘Avis i nets’, de Mas Pintat.

https://maspintat.reus.cat/sites/maspintat/files/page/familiaciutat_octubre2018_v5.pdf

http://www.reus.cat/agenda/avis-i-nets-compartint-moments-curs-2018-19

A continuació, la presidenta fa referència a l’acte de reconeixement a l’alumnat excel·lent del curs 2017-18,
que es farà demà divendres 30 de novembre a les 18.30 h a l’Ajuntament.

http://www.reus.cat/noticia/acte-de-reconeixement-lalumnat-excellent-del-curs-2017-2018-0

I a l’acte d’inauguració del monument homenatge a Pompeu Fabra, l’1 de desembre a les 12.30 h, inclòs en
la programació de l’Any Fabra; un dels actes més rellevants organitzats a Reus amb motiu de l’Any Fabra, que
s’iniciarà  a  l’escola  Pompeu Fabra  i  posteriorment  es  farà  la  descoberta  de  la  peça  commemorativa  a
l’avinguda de Sant Jordi.

http://www.reus.cat/serveis/any-fabra

http://www.reus.cat/noticia/descoberta-dun-monolit-commemoratiu-en-homenatge-al-linguista-pompeu-
fabra

També informa de la Gimcana amb motiu de l’Any Caselles, amb la participació de més de 450  alumnes
d’escoles i instituts que ompliran els carrers el 18 de desembre seguint la petja de Pere Caselles. Un acte
organitzat pels CRP del Baix Camp amb col·laboracions diverses.

http://www.reus.cat/noticia/mes-de-450-alumnes-descoles-i-instituts-ompliran-els-carrers-el-18-de-desembre-
seguint-la

-Trasllat de les mocions plenàries de 14 maig, 11 juny, 9 juliol i 15 octubre de 2018 per a la informació  del
CEM. 

La secretària en fa lectura dels enunciats i assenyala que s’adjuntaran a l’acta.

22. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) de suport als nou membres del
professorat investigats per delictes d’odi a l’Institut El Palau de San Andreu de la Barca i en denúncia de la
persecució política de la pràctica docent a Catalunya.

17. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA referent a l’aplicació de mesures

http://www.reus.cat/noticia/mes-de-450-alumnes-descoles-i-instituts-ompliran-els-carrers-el-18-de-desembre-seguint-la
http://www.reus.cat/noticia/mes-de-450-alumnes-descoles-i-instituts-ompliran-els-carrers-el-18-de-desembre-seguint-la
http://www.reus.cat/noticia/descoberta-dun-monolit-commemoratiu-en-homenatge-al-linguista-pompeu-fabra
http://www.reus.cat/noticia/descoberta-dun-monolit-commemoratiu-en-homenatge-al-linguista-pompeu-fabra
http://www.reus.cat/serveis/any-fabra
http://www.reus.cat/noticia/acte-de-reconeixement-lalumnat-excellent-del-curs-2017-2018-0
http://www.reus.cat/agenda/avis-i-nets-compartint-moments-curs-2018-19
https://maspintat.reus.cat/sites/maspintat/files/page/familiaciutat_octubre2018_v5.pdf
http://www.reus.cat/noticia/reus-inicia-el-proces-convertir-se-en-ciutat-amiga-de-la-infancia-de-la-ma-dunicef
http://www.reus.cat/serveis/activitats-i-recursos-educatius
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de sensibilització  envers  els  nens  i  nenes  transsexuals  que evitin  conductes  transfòbiques  i  assetjament
escolar.
20. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a l'adhesió al programa "KIDS SAVE LIVES" i per a
l'impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius de Reus. 

20. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS (PSC-CP) per a la reactivació del projecte "Bus a peu" per tal de fomentar la mobilitat sostenible i
hàbits saludables entre la població escolar de la ciutat

4. Assumptes sobrevinguts 

La presidenta informa amb satisfacció que les escoles Prat de la Riba i Pompeu Fabra han estat convidades i
escollides pel Departament d’Ensenyament per participar en un fòrum d’educació a la Xina,  del 4 al 9 de
novembre, amb  les direccions de 150 països d’arreu del món vinculats amb projectes educatius europeus
Erasmus+.

5. Torn obert de paraula

-Marta Llorens, sector Ajuntament, CUP, pregunta per la Comissió de Treball del CEM que, segons 
l’acta anterior,  s’ha de reunir  per fer el  seguiment de l’estudi d’escolarització presentat  el  mes de maig.
També pregunta si l’estudi s’ha lliurat al Departament.

-MD  Sardà li respon que després de Nadal, al gener, es convocarà la CT per al seguiment de les conclusions
de l’estudi i el model educatiu de ciutat, i diu que la regidoria ja ha començat a treballar en algunes de les
mesures.

-JM Segarra afegeix que l’anterior directora dels ST, la Sra. Imma Reguant, li va fer traspàs de l’estudi i que és
ella qui ha rebut l’encàrrec de portar l’educació inclusiva del país (Decret d’inclusió). L’estudi, doncs, està en
bones mans. 

-Sandra Guaita, referint-se a les mocions, diu que a l’últim plenari municipal també es va aprovar una moció
sobre els grups de Secundària i insta el Departament a treballar en aquest línia atès que falten grups a l’ESO.

-Montserrat  Plans,  sector  directors  secundària  pública,  comenta  que  a  la  reunió  de  les  direccions  de
Secundària de la zona celebrada avui, s’ha parlat de la remodelació  de l’organització de l’Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament, la qual cosa afecta als treballadors socials: dos referents per a tots els instituts de
Reus. Una informació exposada per la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus en reunió de fa
pocs dies amb tots els centres. Plans diu que n’estaran amatents.

- FX Torrell diu que a Primària també hi va haver descontent.

-MD Sardà, regidora d’Ensenyament, es compromet a traslladar-ho a la regidora de Benestar Social.

- Lluís Pallejà insisteix que a l’inici de curs es va dir que no s’autoritzarien desdoblaments. Hi ha un problema
de saturació per l’arribada de nouvinguts a 4t, 5è i 6è.

-JM Segarra fa referència als MENA, menors no acompanyats, i informa que ha demanat 10 professors i mig
per a la setmana vinent: als instituts Josep Tapiró (½), Baix Camp (½), Domènech i Montaner (1) i a les
escoles Misericòrdia (½) i La Vitxeta (½) .

-Raimon Martí, sector directors secundària pública, director de l’INS d’Horticultura i Jardineria, assenyala que
es gasten molts  diners  i  esforços amb l’objectiu  que els  alumnes acabin l’ESO i  que després  no hi  ha
suficients recursos per a l’FP. Hi ha molta canalla pel carrer.
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-JM Segarra diu que és un problema de país i que la Inspecció està recollint dades per saber on és el 98% de
l’alumnat amb el 4t d’ESO acabada. Es parla del pla de dignificar l’FP i de les taxes de fidelització dels CFGM.

-Marc  Pérez,  sector  professorat  escoles  d’adults  (Marta  Mata),  director  del  CFA Marta  Mata  (municipal)
comenta que tenen alumnes d’aquests però també hi ha absentisme i abandó. El sistema els ha de poder
atendre.

-JM Segarra respon que l’orientació ha de començar a 4t d’ESO, està detectat.  Cal dotar d’eines aquests
centres d’FP; els EAP estan saturats (hi van un cop al mes). Diu que s’està fent un recull  de dades per
planificar a llarg termini quina formació  necessita el territori i quina inserció laboral hi ha a posteriori.

-Marta Llorens diu que s’han de valorar  les necessitats des de Primària fins a les escoles d’adults.

-Carles Macaya, sector Ajuntament, ARA REUS, i com a director de l’escola Els Ganxets pregunta pels aularis
prefabricats.

-JM Segarra li contesta que la intenció és de treure’ls, mantenir-los si no hi ha més remei; però abans s’ha de
veure si es poden compartir espais. Al Camp de TGN se’n trauran 14.

-Carles Macaya pregunta per a quan l’escola definitiva, després de 12 anys en aularis prefabricats petits i ja
vells.

-JM Segarra li respon que enguany, no. Abans, cal disposar de les dades de l’estudi i que al juny hi hagi un
gran consens sobre què necessita la ciutat. 
Afegeix que al gent.cat s’ha obert un procés participatiu en línia que genera tres grans debats, entre els quals
el del menjador. El decret de menjador està aturat per raons jurídiques i a la recerca de consens de les parts
implicades (ajuntaments, consells comarcals, centres educatius, AMPAS,...). El menjador ha de ser un espai
educatiu més i ha de contemplar totes les necessitats educatives, també les NEE (amb dictamen a càrrec de
la Generalitat/vetlladors, i no de les famílies). I també una forquilla molt gran amb els criteris sobre els preus.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/debats/

- Ll. Pallejà diu que aquest procés participatiu s’hauria d’haver fet abans i argumenta que les diferències
territorials són notòries. Les AMPA, a Reus, es pregunten si tenen capacitat de ser responsables de la gestió
de les beques de menjador com a col·laboradores de les administracions públiques.

I sense més assumptes a tractar, tot desitjant unes bones festes de Nadal a tothom, s’aixeca la sessió a les 21
h 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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