
Acta de la reunió del Consell escolar municipal de Tortosa.

Identificació de la sessió: 

Núm.: 1/2010
Caràcter: ordinari
Data: 26 de febrer de 2010
Horari: de 17:30 hores a 19:15
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament de Tortosa

Assistents 
Ferran Bel         Alcalde
Rosa Cid i García Presidenta
José Manuel Pallás Boltor CEIP El Temple Sector professorat
Consol Sagrera MRPTE Sector direcció
Mª José Bonet Montagut CEIP Remolins Sector professorat
Blanca Aragonés CEIP La Mercè Sector professorat
Ana Mª Cid CEIP La Mercè Sector mares i pares
Teresa Vizcarro Gianni CEIP Cinta Curto Sector direcció
Joan Princep Col·legi Consolació Sector direcció
Mª José de Cid IES J.BAU Sector direcció
J. Enric Rehues Col·legi Consolació Sector mares i pares
Mª Teresa Barberà IES J.BAU Sector mares i pares
Tere Monclús IES J. BAU Sector professorat
Toni Curto i Fornós USTEC Representant
Xavier Varela FETE UGT Representant
Jesús Adell Daniel Mangrané Director
Eva Marro Daniel Mangrané Sector mares i pares
Joan Josep Martorell CEIP Ferreries Sector mares i pares
Marta Cid i Carim Llar d’infants Creu Roja Directora
Maria Cinta Matheu Tena ZER Mestral Sector professorat
Erica Fatsini Yagüe CEE  Sant Jordi Directora
Juanjo Grau EMM Director
Ramon Amela Manpel Col·legi Teresià Sector professorat
Rubén Domingo Conservatori Direcció
Núria Chavarria CEE Verge de la Cinta Direcció
Eugènia Vela Melich CEIP Remolins Sector direcció
Anes Ingla i Torné Ajuntament Cap del servei
Francesc Ortega M. Ajuntament Secretari

S'excusen :
Cristina Aixendri Llar Infants Barrufets
Mercè  Salas Escola Oficial Idiomes, direcció
Carme Clemente         Escola d'Art, direcció          

Ordre del dia : 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Proposta d'acord de dies de lliure disposició curs 2010-11
3. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió: 
Ferran Bel  saluda als assistents i obri la sessió.
Planteja la problemàtica que suposa el nou calendari escolar per al curs 2010-2011(s'inicia una
setmana abans al  setembre,  setmana blanca  més o menys al  febrer...)  per  a  la  ciutat  de
Tortosa ja que en coincideix l'inici de curs amb les Festes de la Cinta, concretament s'inicia el
curs el dia 7 de setembre. Per tal d'arribar a una solució que resulti adient a l'estructura de la
ciutat,  demana a tothom que siguin  capaços d'arribar  a un acord per escollir  el  dia  10 de
setembre com a dia de lliure disposició, ja que un cop analitzada la situació en conjunt, creu
que és la millor solució possible, malgrat això demana també als assistents l'opinió al respecte i
d'altres propostes que puguin aportar per ser discutides.
Tere Vizcarro planteja fer jornada intensiva els dies 7,8 i 9 com alternativa.
Rubén Domingo respon que al Conservatori treballen per les tardes i que aquesta solució no
els serveix ni a ells ni altres com l'Escola Oficial d'Idiomes, l'Aula de Formació d'Adults...De fet,
comenta, que estan negociant iniciar el curs el dia 14 i no el 7.
Mª José de Cid manifesta que l'IES J. Bau va votar en claustre i van acordar no escollir el dia
10 de setembre de 2010 com a dia de lliure disposició per al curs 2010-11, però que si s'arriba
a un acord avui al Consell Escolar Municipal i surt escollit aquest dia ho respectaran. Manifesta
a la vegada, que el fet que ells ja hagin previst aquest dia abans que es proposés no té res a
veure amb la regidora Rosa Cid, professora de l'IES. Tere Barberà diu que fa un mes, des de la
Junta de l'AMPA de l'IES J. Bau, volien enviar un escrit a l'Ajuntament per veure quina postura
prendria.
Toni Curto planteja el dia 7 en el lloc del dia 10;Ferran Bel li diu que la normativa prohibeix que
el primer i l'últim dia de curs, entre altres, siguin dies de lliure disposició.
Una altra possibilitat,  diu Toni Curto,  seria fer un plantejament diferent  de les Festes de la
Cinta, i concentrar-les de forma que només afectin un cap de setmana i no dos com ara. Ferran
Bel li contesta que només grans ciutats com Barcelona, Sabadell poden concentrar les festes
d'aquesta forma; és molt difícil fer unes festes de menys de 6 dies on tinguin cabuda tots els
actes previstos (Correfoc, Ofrena, Focs, dia dels grans, dia dels xiquets...) perquè l'Ajuntament
no disposa de prou recursos per organitzar molts actes a la vegada i d'altra banda no concep
unes Festes de la Cinta sense algun dels actes i activitats previstos (en fa un repàs de forma
general).
Jesús Adell diu que a ells a Jesús no els afecta massa i que ja hi estan d'acord amb la data
proposada del 10.
J. Rehues es presenta com a pare i com a professor i comenta que li sembla molt bé i que
resulta necessari fer aquestes adaptacions del calendari.
Arribats a aquest punt es demana als assistents que sotmetin a votació la proposta del dia 10
de setembre de 2010 com un dels tres dies de lliure disposició per al curs escolar 2010-11.
S'aprova el dia 10 de setembre de 2010 com el primer dia de lliure disposició a la ciutat
de Tortosa per al curs 2010-11 per 20  vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions. (Nota: en
aquesta votació es comptabilitzen 24 vots, a les següents són 25 ja que es va incorporar un
nou assistent al Consell).

Proposta d'acord de dies de lliure disposició 
Es proposa escollir els altres dos dies de lliure disposició per al curs 2010-11.
S'aprova per unanimitat, 25 vots a favor, el dia 7 de desembre de 2010 com el segon dia
de lliure disposició per a la ciutat de Tortosa per al curs 2010-11.

Per a escollir el tercer dia es plantegen:

 Dilluns, 11 d'octubre de 2010 (anterior al Pilar)                                      1 vot
 Divendres, 7 de gener de 2011 (primer dia lectiu vacances de Nadal)    9 vots
 Dilluns, 7 de febrer de 2011 8 vots
 Dilluns, 2 de maig de 2011 4 vots

Es realitza una segona votació entre els dies 7 de gener i 7 de febrer, els dos més votats, on es
demana que votin tots els membres assistents, amb el següent resultat: 7 de gener 11 vots, 7 de
febrer 14 vots.  S'aprova el dia 7 de febrer de 2011 com el tercer dia de lliure disposició per a la
ciutat de Tortosa per al curs 2010-11
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Els membres assistents al Consell Escolar Municipal, sotmeses a votació les propostes,
aproven  els següents dies com a lliure disposició per a la ciutat de Tortosa i el curs
2010-11:

Divendres, 10 de setembre de 2010
Dimarts, 7 de desembre de 2010 

      Dilluns, 7 de febrer de 2011 

Lectura i aprovació de l'acta anterior
S'aprova sense esmenes l'acta 1/2009 de 29 de maig de 2009.

Precs i preguntes
Rubén Domingo insisteix  a  l'alcalde que negociï  amb la  Diputació,  ja  que d'altra forma  el
Conservatori de Tortosa ha d'iniciar les classes el mateix dia que els de Reus i Tarragona.
Ferran Bel diu que ho intentarà.
Rosa Cid comenta als assistents representants dels IES que en breu se'ls demanarà resposta
per tal de constatar quants grups estarien interessats en assistir a un taller de prevenció de
drogues que possiblement es realitzarà durant el primer trimestre del curs 2010-11
No s'exposen més qüestions.
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  
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