
Acta de la reunió del Consell Escolar Municipal de Tortosa.

Identificació de la sessió: 

Núm.: 1/2014
Caràcter: extraordinari
Data: 9 d'abril de 2014
Horari: de 16:30 hores a 18:15
Lloc: sala de Plens de l'Ajuntament de Tortosa

Assistents 
Rosa Cid i García Presidenta
Ernest Valls Montagut Ajuntament Director Tècnic Àrea Serveis 

a les Persones
Eugènia Vela Melich Escola Remolins Directora
José Manuel Pallás Boltor Escola El Temple Sector professorat
Consol Sagrera Vilaplana Escola El Temple Direcció
Cinta Sales de la Cruz Escola Sant Llàtzer Direcció
Teresa Vizcarro Gianni Escola Cinta Curto Directora
Paco Sorolla Ins J. Bau Professorat
Rosa Chert Estorach FETE UGT Representant
Cinta Llatje Baset Daniel Mangrané Direcció
Antoni Polo Moya Col.legi Sagrada Família Direcció
Carme Clemente Escola d'Art Direcció
Dolors Sanjuan Aubia Ins. de l’Ebre Direcció
Mª Cinta Lluïsa Grau Campeón Ins. de l'Ebre Professorat
Imma Martínez Fibla Conservatori PAS
Marta Cid Carim Llar d'Infants Creu Roja Directora
Núria Chavarria Geladó CEE Verge de la Cinta Directora
Rosa Mª Curto Turón Escola La Mercè Directora
Enriqueta Boquera  Tomás Escola S. Antoni Abad Directora
Alba Pallisé Acisi Representant
Neus Miró Acisi Representant
Assumpció Fernández Col·legi Consolació Sector mares i pares
Ramon Amela Col·legi Teresià Sector professorat
Jose Manuel Altava Escola Ferreries Sector mares i pares
Jesus Carot Escola Temple Sector mares i pares
Mari Mar Yonamine Escola Vinallop Sector mares i pares
Amparo Celma Escola Bítem Direcció
Mònica Prieto Col·legi SAFA Sector mares i pares
Josepa Ribera Dept. Ensenyament Coordinadora LIC
Xavi Curto USOC Representant Sindicat
Cristina Nadal Escola Port Rodó Direcció
Francesc Ortega M. Ajuntament Secretari

Excusen la seva presència:
Núria Ibáñez Ntra. Sra. Consolació Direcció
Aurèlia Subirats Escola La Mercè Sector professorat
Ismael Tomàs Torres Escola Ferreries Direcció
Carlos J. Blanch Pelechá Escola Port-rodó Direcció
Anna Vallès Villoldo CPEE  Sant Jordi Direcció
Josep Ramon Subirats Ferré Ins. Cristòfol Despuig Director
Carmen Arasa Ins. Cristòfol Despuig Sector mares i pares
Àngel Martí Ins. Cristòfol Despuig Sector professorat
José Luís Ruiz Ins. Cristòfol Despuig Sector mares i pares
Sisco Lahosa Miralles Ins J. Bau Direcció
Enric Roig Montagut Ajuntament Regidor
Carme Valldepérez Espuny CRP Representant
Cristina Aixendri Llar infants Barufets Representant
Sergi Boix Centre Formació Adults Direcció
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Ordre del dia : 

1. Informacions diverses PEE/programa 6-16
2. Torn obert de paraula. 

Desenvolupament de la sessió: 

Informacions diverses PEE/programa 6-16
Rosa Cid  saluda als assistents i obri la sessió. Explica els motius pels quals es convoca el CEM. 
Entre aquests destaca la necessitat que la comunitat educativa representada al CEM participi de 
forma activa en les decisions que tinguin a veure emb el PEE/6-16 ja que poden afectar a tots els  
centres del municipi  i  per  altra banda per  donar resposta a la demanda formulada en diverses 
ocasions per alguns assistents al CEM de dotar-lo de major contingut i que serveixi exclusivament  
per escollir els dies de lliure disposició.
Presenta als conferenciants de la sessió (Alba Pallisé i Neus Miró de l'entitat ACISI i Ernest Valls, 
director de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Tortosa).
Pren la paraula Ernest Valls. Ernest contextualitza de forma molt general el perquè del programa 
PEE/6-16.  Explica que amb la  fi  de  la  dotació  econòmica dels  PEE i  la  situació cada cop més 
angoixant  que  genera  la  crisi  econòmica  es  planteja  la  necessitat  de  donar  resposta  a  les 
necessitats socieducatives d'infants i joves i les seves famílies especialment en aquelles amb risc 
de vulnerabilitat i desigualtat econòmica, educativa i social. Recollint el testimoni d'allò que havia 
aconseguit el PEE i aliniant-se amb la metodologia de treball conjunt i en pro de la convivència a  
Tortosa que fa uns anys es va iniciar mitjançnat el Projecte PICI, s'articula una estratègia de treball  
conjunt  i  de  coordinació i  compartir  projectes  i  objectius  comuns  entre  les  administracions,  les 
entitats  i  la  ciutadania de Tortosa que configuri  una acció socioeducativa coordinada per  oferir  
solucions i  projectes d'una forma integral.  El  PEE/6-16 s'inicia treballant en tres grans línies: la  
millora  de  l'èxit  escolar,  la  igualtat  d'oportunitat  i  la  família.  Paral·lelament  es  treballa  per  tal  
d'establir un model de voluntariat a la ciutat i es crea una borsa de voluntaris i es fomenta de forma 
continua la participació ciutadana. Explica que el treball conjunt s'articula bàsicament a través de 
les diferents comissions creades on s'intenta que hi hagi la major representativitat possibles de tots 
els agents socials i educatius de la ciutat.
Exposa les actuacions/activitats i  els participants del PEE/6-16 durant l'any 2013 ( s'adjunta un 
resum/memòria com a annex 1).
Demana  la  participació  activa  i  cada  cop  major  de  la  comunitat  educativa  representada  pels  
assistents al CEM, ja que es considera fonamental donat que són els principals protagonistes a la  
vegada  que  beneficiaris  directes  o  indirectes  de  les  actuacions  del  PEE/6-16.  Sense  aquesta  
participació el programa quedaria coix. Reitera la importància d'aquesta participació

Passa la paraula a Alba Pallisé per tal que expliqui un informe generat a partir de les reunions del 
PEE/6-16 amb els centres educatius de Tortosa per tractar temes com: llibres, material escolar,  
menjador escolar i casals i campus d'estiu ( s'adjunta resum d'aquest informe com a annex 2)

Francesc Ortega explica finalment el programa de suport familiar “aprendre junts créixer en família”  
fruit de la col·laboració amb la Fundació La Caixa. Va destinat, i s¡ofereix per part de PEE/6-16,a  
totes les famílies que vulguin realitzar. (s'adjunta informació com a annex 3)

Ernest demana l'opinió als assistents sobre si el CEM els sembla el lloc adequat per tractar temes  
del PEE/6-16 i proposa, en cas afirmatiu, de trobar-nos dos cops a l'any

Per últim, tant Rosa Cid, com Ernest Valls i la resta de representants de PEE/6-16 comenten als 
assistents que qualsevol que vulgui més informació, que estigui interessat en participar, que vulgui  
derivar algú a les activitats... que ha de contactar amb qualsevol dels representants del PEE/6-16 
(Ajuntament, Dept d'Ensenyament, ACISI, Blanquerna, Creu Roja, Càritas o Atzavara)

Torn obert de paraula. 

− No hi ha intervencions.
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La  presidenta aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 

El  secretari Vist i plau
La  presidenta

Francesc Ortega Maset Rosa Cid i García  

(veure annexos 1, 2 i 3)
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