
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Dia: 17 de febrer de 2021 
Inici: 17.30 h 
Lloc: videoconferència 
Caràcter: ordinari 
 
A Reus, el dia 17 de febrer de 2021, a les 17.30 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 
Tania Agudo Cabana, sector Ajuntament, PSC 
Montserrat Pagès Pallisé, sector Ajuntament, IMFE-Mas Carandell 
Iraida Belmonte Sevil, sector Ajuntament, escoles d’educació especial 
Mario Guerrero Torres, sector pares i mares primària pública 
M. Carme Camacho Álvarez, sector pares i mares secundària concertada 
Carme Reyes Calvo, sector pares i mares primària concertada 
Raimon Martí Arbós, sector direcció secundària pública 
Núria Serrano Sastre, sector direcció infantil i primària pública 
Elena Prats Castillo, sector direcció infantil i primària pública 
Verònica Garias Pérez, sector professorat infantil i primària pública 
Ada Fernández Alcaraz, sector professorat infantil i primària concertada 
Laura Ferré, en representació de Marta Múrria Pons, sector professorat USTEC 
Ana María Garcia Jové, sector professorat escoles d’adults 
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 
Rosa Ana García Sierra, sector Ajuntament, escoles de música 
Noelia Borràs Millán, sector pares i mares primària pública 
Ignasi Fernández Daroca, sector professorat ASPECP 
Joaquim Vilafranca Pijoan, sector professorat escola Art i Disseny 
Laura Lasheres Abad, sector professorat infantil i primària pública 
Neus Hernández Ferré, sector professorat secundària concertada 
Robert Alejandro Ionita, sector alumnat secundària obligatòria 
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 
 
 
El president obre la sessió per saludar i agrair l'assistència dels membres convocats. 
 
Tot seguit, la Sra. Núria Bruno comenta que la  secretària del CEM, la Sra.Maria Vallverdú Cabré no podrà assistir 
al Consell,  per la qual cosa si no hi ha ningú que en tingui cap inconvenient, farà les tasques de secretària com a 
secretària accidental ella mateixa. No hi ha cap oposició 
 
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 3 de novembre de 2021. 
 
2. Preinscripció curs 2021-2022 
El president de la comissió ratifica l’acord de mantenir la ràtio baixada a 23 alumnes per P3, i informa de l’aprovació 



imminent del nou decret de preinscripció i oferta educativa. 
 
La Sra. Montserrat Piñero projecta les següents dades de les que va informant al consell: 
 
En relació als grups actuals de P3 i a la previsió de germans que es preveu per a la propera preinscripció. Partim 
d’un padró d’alumnes de 100 menys infants que l’any passat, tot i que partim d’un 5 % més d’alumnes que 
s’escolaritzen empadronats en altres poblacions. 
 
Per a la propera oferta cal esperar a la seva aprovació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relació a l’adscripció s’aprovarà l’adscripció única i es garanteix que tot l’alumnat de 6è. tindrà cabuda en el 
seu institut adscrit. A banda hi haurà les places de la concertada, que per canvi de ràtio de primària a secundària i 
de forma generalitzada provoca una oferta de 5 places per aula. 
 
Des de l’ajuntament s’han fet trobades amb tots els centres educatius (queden 3 escoles per finalitzar la roda) amb 
les famílies dels diferents centres per recollir inquietuds que pot generar aquesta adscripció única. Es feia un 
quadern de família on es recollia aquestes inquietuds. Les dues inquietuds que més han sorgit ha estat el tema de 
transport i els germans que estan escolaritzat en alguns dels instituts que deixen de ser adscrits. Des de la regidoria 
s’està treballant per donar suport en relació al transport, i des del Departament han adquirit el compromís d’atendre 
de forma particular les casuístiques de les famílies amb germans. 
Pendent de l’aprovació al DOGC. 
 
S’adjunten les dades d’ocupació d’infantil i primària  que es van projectar: 

 



 

I les dades d’ocupació d’ESO : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sra. Tània Agudo planteja el dubte de si la baixada de ràtio a 23 alumnes contempla els dos alumnes de reserva 
de plaça per alumnes NESE. La Sra, Piñero respon que en els 23 alumnes estan inclosos aquests alumnes de reserva 
de plaça, per tant seria una oferta de 21 places per alumnes ordinàries + 2 places de reserva per alumnes NESE. 
 

 



3.-Informació de les comissions de treball: comissió escolarització equilibrada i comissió Reus, ciutat 
educadora 
 
S’informa que la persona que liderava aquestes comissions està de baixa per IT , per la qual cosa, s’ha ajornat la 
darrera comissió de cada grup de treball. 
 
La Sra. Piñero informa que està previst convocar una comissió d'escolarització equilibrada, tal i com es va acordar 
en el si d’aquesta comissió quan s’aprovés el decret de preinscripció o oferta educativa. 
 
En la darrera comissió d’escolarització equilibrada es va treballar sobre el transport escolar, experiències en altres 
ciutats i les possibilitats que podem tenir a Reus. Es va acordar que no caldria un ajut universalitzat, sino promoure 
una caminada saludable, per tant caldria tenir en compte una sèrie de requisits: distància entre domicili i centr 
escolar, amb un mínim de 2km. Si fos per primària caldria també targeta per l’adult acompanyant. 
 
La Sra. Agudo va demanar en la comissió de tornar a potenciar el Bus a peu i acompanyament en aquest projecte. 
El Sr. Recasens informa que a l’inici de curs es va parlar amb la regidoria de Serveis Territorials i Urbanisme per 
implantar una app per fer-la més viable i atractiva. Es va convidar tots els centres de primària a participar-hi, tot i 
que no hi va haver resposta. Es mirarà d’explicar més el projecte per si podem fer-lo més atractiu. 
La Sra. Agudo diu que aquest estudi s’hauria de fer a les AMPEs. 
El Sr. Recasens respons que efectivament, quan ell parlava d’escola es referia a tota la comunitat educativa. 
 
La Sra. Parés informa del resum de la darrera comissió de Reus Ciutat Educadora realitzada el 3 de desembre. Es 
va acordar treballar els objectius extrets de les anteriors dinàmiques del CEM, i a partir dels principis de la carta de 
Ciutats Educadores, per conèixer allò que es fa a Reus. 
També es va demanar que es fes una revisió a la proposta de reglament que es va enviar per tal de definir el nou 
reglament del CEM. 
 
La Sra. Plans informa en la comissió d’escolarització equilibrada  també es va parlar de fer una jornada de portes 
obertes de les escoles en un espai comú, presentat conjuntament, en un centre cívic o espai més de proximitat al 
barri. Es va acordar que la Sra. Prats portaria aquesta proposta a la XEPR. 
La Sra. Piñero respon que enguany, amb la normativa del Departament en relació a COVID no es podrà fer. Informa 
que el que sí que es farà és una o dues xerrades amb una primera part que va molt dirigida a motivar a les famílies 
que vagin a conèixer a les escoles del seu entorn. 
 
El Sr. Recasens posa en valor el fet que la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus s’organitzin per fer fer una campanya 
conjunta. 
 
La Sra. Serrano diu que a la XEPR no els semblava molt adequat fer aquesta mena de fira de portes obertes perquè 
es veia més com una competició que com una xarxa. Aquest divendres fan la presentació de la seva campanya . 
 
La Sra. Agudo creu que la proposta ve més cap un format únic perquè no hi hagi desigualtats, establint uns punts 
comuns per tal que s’expliqués igual des de totes les escoles, per exemple un power point amb el mateix format. 
 
LA Sra. Plans també diu que no és tant per vendre un producte, sinó generar un entorn de comunitat per generar 
confiança. 
 
La Sra. Serrano diu que si hi ha una proposta més concreta ja es tornaria a valorar, ja que van tenir més la percepció 
d’anar a vendre un producte i no els encaixava . 
 
4. Altres informacions de la regidoria 
 
Observatori 
Al mes de novembre es va crear aquest observatori amb el doble objectiu de vetllar per l’escolarització equilibrada 
i per potenciar una educació a temps complert per fomentar la igualtat d’oportunitats. La Sra. Piñero mostra on es 
pot trobar dins del web reus.cat. 
 
Informació del primer cicle d’educació infantil 
La Sra. Bruno informa sobre l’ocupació actual de les EBM , explicant la davallada d’ocupació que s’ha produït 
aquest curs, com a conseqüència de la COVID 19, tot i que en els darrers mesos experimenta una tendència a l’alça. 
 
En aquests moments només hi ha una aula tancada, que és previst que s’obri al març atès que ja hi ha demanada 
(infants nascuts al 2020) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’informa també dels grups tancats per COVID a les EBM, que des del darrer CEM , són 5 grups en diferents 
escoles, per tant és un nombre poc significatiu i sense més incidències, atès que després del confinament es reobre 
amb normalitat. 
 
S’informa del Pla Pilot per a la implantació del bolquers reutilitzables a l’EBM el Lligabosc. Es va iniciar al gener 
i té la previsió de finalització com a pla pilot al juliol. Després es farà una valoració per tal de si s’acorda amb les 
famílies i equips educatius de fer extensiva  aquesta prova pilot. En aquest moment la prova pilot està finançada 
per la Regidoria, i en el cas que es fes extensiva es calcularia el cost per alumne, també prenent com a referència el 
cost de bolquers no reutilitzables, per tal que les famílies n’assumissin el cost. Els infants porten aquests bolquers 
durant tota l’estada a l’escola bressol i en sortir i arribar al centre, amb la col·laboració de les famílies. 
 
S’informa de la creació de Xarxa 0-6, es va iniciar al desembre del 2020. Hi participen unes 30 escoles de primer i 
de segon cicle d’educació infantil. S’ha fet una primera sessió plenària on es presenta la xarxa i els objectius i s’hi 
van constituir dos grups de treball: 
Un primer grup orientat a Infant i escola, i en la primera trobada es va comptar amb la presència d’en David Bueno. 

 



Com aprèn l’infant, com organitzem els espais.. 
Un segon grup orientat a jocs i materials, on es treballa la importància de tenir les propostes a l’abast i que siguin 
prou atractives. La primera sessió va comptar amb la presència d’Eva Sargatal. 
Es pretén recollir les conclusions de cada grup de treball per tal de consensuar una forma de visió i organització 
d’aquesta etapa. 
 
Informació del Pla Educatiu d’Entorn 
La Sra. Parés informa de les actuacions del PEE 
Enguany s’ha d’ampliar molt per un finançament extra. Es projecte el Pla d’actuacions amb la previsió del 
pressupost   que tot seguit s’adjunta, recalcant que segurament s’aniran fent reajustaments del pressupost en funció 
de projectes que vagin sorgint i que s’ajustin als objectius del PEE:                                                                                                       
 
ACTUACIONS 

1. Est Assistit- teatralització de textos            60.000                                                                                            
Objectiu general 1 
Total :  19 centres que ho fan (curs passat 23), però s’han mantingut els alumnes en el seu grup classe (la majoria 
de centres han augmentat grups d’EA per poder atendre tots els grups d’un mateix nivell). 
 
2. Dinamització lingüística    16.450 
S’han convocat totes les famílies derivades de les escoles. S’havien programat 6 cursos presencials, un a cada centre 
cívic, a través dels professorat del CNL. 
Finalment, les mesures sanitàries només han permès començar un curs en modalitat telemàtica. De 27 persones que 
es van adjudicar a un nivell B1, han començat el curs 10. La resta no han pogut per diversos motius. 
Si la situació sanitària millora, esperem poder començar algun grup més de manera presencial als centres cívics. 
                                                                                          
3. Mentoria (Projecte Rossinyol- Km0)  3.505 
Objectiu 1 
S’ha intentat aclarir si algun centre de secundària amb Pla de Millora d’Oportunitats educatives (PMOE) ho 
sol·licitaria. Els centres no saben gaire a què dedicaran el finançament del PMOE. En tot cas, el Roseta Mauri sí 
que vol continuar però a càrrec PEE. 
11 Parelles: 
3 al Roseta Mauri, 2 al St Bernat Calvó  , 2 al Pompeu Fabra , 2 al General Prim i 2 al St. Pau 

4. Passaport Cultural   2.500 
Es reactiva amb l’Escola Prat de la Riba. S’ha iniciat el desembre amb poques activitats presencials . 
De moment està tenint molta acceptació tant per part de les famílies de l’escola, com per part dels proveïdors 
culturals. 
Es continuen fent contactes per augmentar proveïdors culturals. 
 
5. Extraescolars                                       18.000 
Multiesports amb col·laboració Fund. Barça: Inici 15/02/2021 P Fabra, P de la Riba, i Miseric. 
La música i l’art plàstic: M. Fortuny Inici 23/02/2021 
Taller de ràdio a l’Ins J. Tapiró 
Explorant: dansa, robòtica, ... 
 
6. Rap i Glosa  5.000 
Tallers Rap amb Versembrants als instituts BC, G Ferrater, Gaudí i S. Vilaseca. R. Mauri? 
Tallers de Glosa als inst. S. Vilaseca, J. Tapiró, Dom i Mont? 
                                                                                         
7. Tallers Iniciació a les comunicacions digitals 3.900 
 Es realitzen 9 tallers, als diferents centres cívics durant el mes de novembre i desembre. 
Hi ha calaix per organitzar-ne algun més si algun centre educatiu ho sol·licita i les circumstàncies ho permeten. 
 
8. Inclusió infants NEE extraescolars i altres      4.000                                
 
9. Coeducació      1.000                                                                                 
 Impuls d’accions en aquesta línia 
 
10. Pla d’absentisme 18.000 (mesura 17 PMOE) 
        Hem encarregat a la URV l’elaboració d’un Pla d’Absentisme local. A punt de començar. 
 
11. Coordinació PEE.  43.000 (mesura 16 PMOE) 



Hem contractat el servei d’una tècnica a jornada complerta a través de FES des de desembre 2020. Cofinançament 
30.000 Dep Edu + 13.000 Ajuntament. Durada un any. 
 
12 Aprenem junts 1.500,00 € 
S’ha iniciat un grup de treball que fa una formació sobre que és l’ABP i com millorar la comunicació de projectes 
per part dels nens. 
Jornades Aprenem junts al final de maig en col·laboració amb el projecte Compartim que es promou des del CRP. 
Previsió format virtual. 
 
13 Acompanyament i formació de famílies /Xarxa AFA  4.000,00 € 
Línia de treball encetada a la regidoria de treball en xarxa, i obert a col·laboracions amb altres regidories (Salut – 
Mas Pintat), i altres PEE (xarxa PEE camp de Tarragona) 
                                      
14 Infants ciutadans 500,00 € 
 Enguany es farà en modalitat a distància amb la col·laboració dels tutors de 5è. El model canvia una mica, en tant 
en quant es demana més implicació de l’alumnat en fomentar la participació dins de cada escola. 
 
15 Foment de la lectura (seminaris) 0,00 € 
S’han organitzat un seminari i un grup de treball amb docents a través del CRP i amb la col·laboració de la 
Biblioteca municipal. A l’octubre es va fer el 1r grup de treball. 
 
16 Foment de la lectura: clubs de lectura 500,00 € 
Continuen les maletes i els lots de llibres dels títols del curs passat, Wonder, Julian, i Caçadors de llibres) i la 
col·laboració de la biblioteca per a fomentar els clubs de lectura amb activitats compartides. 
Compra d’algun lot més. 
 
17 Pla d'orientació d'àmbit comunitari 30.000,00 € 
 Volíem encarregar l'elaboració d’un pla. Però implica la contractació d’un tècnic superior. Les funcions no estan 
clares, i estem pendents de decidir si  s’accepta aquesta mesura o no. 
 
18 Activitats d'estiu 84.288,00 €                                                                                      
Des de la regidoria s’ha començat a treballar en l’organització dels casals d’estiu amb un nou model, encara de 
transició, en coordinació amb la resta de regidories que organitzen activitats a l’estiu 
                                                                 
19 Blog /Plataforma Oferta educativa extraescolar de ciutat 20.000,00 € 
 Pendent de valorar si aquesta partida es pot adjudicar a altres conceptes. Es fa en col·laboració amb altres 
regidories. 
 
20 Projecte teatre escolar 1.000,00 € 
Compra de material audiovisual 
 
21 Comissions Operatives i Institucionals 0,00 € 
  
22 Grups de treball /Xarxes 1.700,00 € 
 
23 Servei Comunitari 0,00 €                                                                       
 
24 Foment de l'activitat física i la salut 3.000,00 € 
Valorant: Projecte foment de les rutes Orientació a diferents barris de la ciutat. A proposta d’una escola, però si 
avança s’obrirà a participar-hi a més escoles. 
 
25 Apropa't als oficis 2.000,00 € 
Pendent valorar si es fa per via telemàtica i mitjançant vídeos. 
 
26 Suport a l'alumnat i reforç de l'atenció educativa 17.000,00 € 
Apartat creat  per valorar altres projectes de ciutat que repercuteixin en l’alumnat 
 aula Steam, .. 
Promoció campanya Booktubers, 
Tallers ràdio (horari lectiu)- J. Tapiró, possibilitat ampliar a altres... 
 
Pressupost total: 340.843 € 
(inclosos 16.000 € de cofinançament, i els 30.000 de la mesura 18 del PMOE que podria no fructificar). 



   
POEFE: 12.000 €       (finalistes: adreçat a instituts amb més complexitat)                    
Tallers ciències (Poefe)    12.000                                                
Es volia ofertar a dos centres cívics per varis centres (Migjorn, i Carme) en horari de tarda. 
Però després sabent que no es podia barrejar alumnat de diferents grups bombolla, s’ha començat a dos instituts: J. 
Tapiró (alumnes de Batx, i 1r ESO) i Salv. Vilaseca (alumnes de 3r ESO). 
Ampliació d’EA als instituts R. Mauri i Gaudí. 
                                        
La Sra. Plans demana que s’especifiqui què vole dir POEFE i PMOE per si hi ha algú que desconeix aquestes 
nomenclatures.  La Sra. Parés ho específica: 
 
PMOE. Línia de finançament del Departament pels PEE amb una dotació extraordinària, i que també s’ha atorgat 
a centres amb alta complexitat. 
POEFE. Subvenció del Departament que ve directament del Ministerio de Educación, i que per aquest motiu 
s’atorguen de forma separada. S’han destinat a instituts , bàsicament a ESO tot i que també es pot utilitzar per BAT 
si es justifica. 
 
El sr. Montserrat felicita per la feina feta, no tant sols per la diversitat de les actuacions sinó per la dificultat en la 
gestió que suposa la coordinació de tantes activitats. 
                    
Informació sobre el Pla Local d’Educació 
 
El Sr. Recasens informa que estem en les primeres trobades per l’inici d’aquest Pla a través d’un encàrrec a Thinkis 
i que s’està creant el grup motor que haurà d’impulsar-ho. 
En aquest sentit hem, anat fent diferents trobades amb ampes, acadèmies de repàs, esplais i agrupaments, per 
ampliar aquesta visió dels que en formen part de l’educació de la ciutat. 
 
Informació sobre l’estiu enriquit 
 
La Sra. Rega informa sobre com s’està treballant la proposta d’estiu per aquest any 
Es vol que els infants puguin tenir garantit el dret a unes activitats de lleure, per això encetem un canvi de 
transformació amb una sèrie d’accions 
- grup motor amb diferents departaments de l’ajuntament 
- contractació d’una plataforma d’oferta i inscripció, pagaments  de les activitats de lleurede tot l’ajuntament 
- adaptar l’oferta al territori 
- cercant nous espais de col·laboració amb les entitats 
- vetllant per les places d’infants NESE 
- promovem un encàrrec de gestió per establir oferta de 8-10 eixos temàtics més oferta de casal adaptat 
- volem mantenir preu públic tarifat aprovat al 2020 
- garantir l’accés amb una reserva prèvia per franges de tipologia familiar diversa 
- treballem també per ampliar proposat no només a l’estiu sinó per tor l’any 
 
 
Es projecta la següent informació 
 
«Ens trobem davant la necessitat i l’oportunitat de transformar el  model perquè tots els infants,  adolescents i joves  
tinguin garantits el dret a una educació de lleure, d’accés universal, equitativa, de qualitat i significativa. 
 
Aquest  estiu encetem  el camí  d’aquesta transformació amb les següents accions: 
 
La posada en marxa des de l’Àrea municipal de serveis a la persona 
- d’un grup motor , transversal,  integrat per  Joventut, Salut, Centres Cívics, Benestar Social, Esports, Biblioteques,  
Educació... per començar a compartir  visions, reptes i estratègies. 
 
Trobades que ja han donat els següents fruits 
 
- 1r s’està promovent la contractació  d’una plataforma de comunicació  i gestió integral  de tota l’oferta de lleure 
d’estiu adreçada a infants i joves,  és a dir, un únic canal de divulgació,  d’inscripció,  de realització de pagaments 
on line , entre d’altres possibilitats que ens ofereix 
 
- i en segon lloc s’està coordinant , connectant tota l’oferta d’activitats de lleure,   adaptar-la  al territori, als 
destinataris, als diferents interessos ..... com no podria ser d’una altra manera 



 
Accions específiques d’Educació 
- la 1a ha estat  Aturar la inèrcia de la convocatòria anual de bases per l'organització de casals d’estiu adreçades a 
les entitats de lleure i AMPES , no oblidem que data del 2014.   Estem Cercant  espais de col·laboració en relació 
a la cessió d’escoles ( aportar la  neteja, suport consergeria...) , estem treballant en la reserva de places per infants 
d’intervenció socioeducativa  i  també l’atorgament de vetlladors per a infants de nee usuaris habituals d’aquests 
casals. 
 
-  promovent un Encàrrec de gestió a un ens instrumental propi  l'organització dels casals  temàtics de l’estiu enriquit 
encetats a l’estiu passat, entre  8-10 eixos temàtics,  incorporant un casal adaptat i una bossa de vetlladors per 
atendre les nee. 
 
- Mantenir el preu públic aprovat al 2020, de 50€ ,25€ o5€  ,en funció de la tipologia familiar i  d’uns criteris de 
vulnerabilitat. 
- així com  la Reserva prèvia d’un terç de la capacitat de cada casal a cada tram econòmic 
- Es dona Continuïtat en la tramitació de l’ús social de centres educatius de les entitats que ho sol·licitin 
 
Tot plegat suposa realitzar un Treball en paral·lel aquest 2021 
- Elaboració  d’una noves bases de subvenció reguladores dels projectes de casals organitzats per entitats ciutadanes 
en el nou marc d’actuació municipal, des de la inscripció municipal  per aplicar una veritable  tarifació social. 
-  i per tant caldrà  també elaborar la proposta de  tarifació social d’activitats de lleure « 
 
 
5. Dinàmica participativa. Estiu enriquit 
 
Es fa la proposta de fer tres sales per poder copsar l’opinió del CEM durant 15 minuts,  en relació a la proposta 
d’estiu enriquit, de la que us presentem 3 preguntes per a fomentar el debat: 
 
-  Són adequades les accions iniciades , què  trobeu a faltar ?  I el perquè 
-  Prioritzeu les accions amb un breu argument 
- Quin  paper podria desenvolupar el  pròxim Consell Educatiu de Ciutat en el procés de  transformació del model 
educatiu de lleure a Reus 
 
S’organitzen 3 sales diferenciades de les quals després es recullen aquestes aportacions: 
 
El retorn per grups 
 
Del primer grup el Sr. Macaya en fa el resum següent: 
Es plantejaven com voldrien que fos aquest estiu,  han de ser activitats obertes a tothom, accessibles, en llocs prou 
diversificats per afavorir mobilitat entre casals i caldria buscar difusors de l’oferta per tal que les famílies tinguin 
la informació molt clara, en aquest sentit els difusors hem d’assegurar que tinguin la informació molt clara. 
 
Del segon grup la Sra. Prats fa el resum següent; 
Interessant que es contempli tot l’any, però alerta amb l’horari que sigui pròxima a l’hora de finalitzar l’escola. La 
plataforma és correcte però cal demanar suport als educadors per poder incidir molt més en l'acompanyament de 
les famílies. Les ampes també n’haurien d’estar molt informades i acompanyades 
 
Del tercer grup el Sr. Morejon en fa el resum següent: 
Es plantejava la necessitat de donar veu als usuaris  per saber quins són els interessos (els alumnes) , tenir en compte 
també les necessitats dels adolescents. La tarifació ha de tenir en compte la renda econòmica, però no només, sinó 
també nous indicadors de l’any (haver perdut feina, Ertos...). La plataforma sembla boba idea, però cal tenir molt 
clar com es difon, que sigui visible. 
 
La Sra. Plans, aporta que és molt important la relació i informació amb els centres educatius i la idea que es pugui 
fer una jornada de tastet d’activitat, per fer una provatura. 
 
La Sra. Serrano intervé per què es tingui en compte la dificultat d’arribar a famílies vulnerables, i que hi ha un tipus 
d’accions que no saben realitzar (exemple de pagaments en línia) 
 
El Sr. Martí intervé també per alertar en relació a l’oferta de joves , que cal tenir-la molt present ja que és un 
col·lectiu que ha patit molt les conseqüències socials de la pandèmia. 
 
En el xat, la Sra. Pérez inclou aquesta proposta : Taller de foment d’activitat física i formació nutricional per als 



més joves per a què tinguin un sistema immune més fort. 
 

 El president del CEM manifesta que recollim totes les aportacions i agraeix la participació de tothom 
 
 I sense més assumptes a tractar , s’aixeca la sessió a les 19.30 h de la qual com a secretària accidental 
 estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 President delegat del CEM                                                     Secretària accidental  del CEM 
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