
Acta de la reunió del Consell Escolar Municipal de Tortosa.

Identificació de la sessió: 

Núm.: 1/2016
Caràcter: ordinari
Data: 11 de maig de 2016
Horari: de 17:30 hores a 18:45
Lloc: sala de Plens de l'Ajuntament de Tortosa

Assistents
Ferran Bel Accensi           Alcalde 
Anna Algueró Caballé Presidenta
Ernest Valls Montagut Director Àrea Serveis a les Persones
Sergi Boix Jovaní Centre Formació Adults Director
Josep Ramon Subirats Ferré Ins. Cristòfol Despuig Director
Joan Serra Benedicto Ins. J. Bau Director
Enriqueta Boquera Tomàs Escola St. Antoni Abad Directora
Manel De la Vega Representat grup PSC
Mª Jesús Viña Ariño Representant grup ERC
Margarita Julià Garcia Escola de Teatre Directora
Mireia Basulto Amat Escola Verge de la Cinta Direcció
Sara Acosta Ferri Escola Verge de la Cinta Direcció
Cinta Galiana Representant grup MOVEM
José Carlos Arasa Balaguer Escola Ferreries Director
Fernando Romeu EOI Tortosa Cap estudis
Antonieta Panisello Escola La Mercè Sector professorat
Sílvia Dalmau Aixendri Escola Remolins Sector professorat
Anna Panisello Carles MRP Terres de l’Ebre
Joan Calaf Queralt CPEE Sant Jordi Direcció
Cinta Dellà Martí Escola Cinta Curto Sector mares i pares
Rafa Flores Col·legi Ntra. Sra. Consolació Director
Josep Lleixà Representant USOC
Ivan Roche IE D. Mangrané Sector mares i pares
Xelo Cordero EAP Baix Ebre Directora
Ramon Amela Mampel Col·legi Teresià Sector professorat
Carme Valldepérez Espuny CRP Representant SSTT
Marta Cid Carim Llar Creu Roja Tortosa Directora
Rosa M. Iniesta Escola Cinta Curto Direcció
Sandra Cugat Manuel del Vall Escola Sant Llàtzer Sector mares i pares
Eugènia Vela Melich Escola Remolins Directora
Consol Sagrera Vilaplana Escola El Temple Directora
Cinta Sales de la Cruz Escola Sant Llàtzer Directora
Amparo Celma Escola Bítem Directora
Antoni Polo Moya GE Blanquerna President
Núria Palau Sendra GE Blanquerna Directora tècnica
Neus Mirò Climent ACISI
Esther Vallbé Martínez ZER Mestral (Port Rodó) Direcció
Esther Vallbé Martínez ZER Mestral (Divina Pastora) Directora
Rosa Chert Estorach FETE UGT Representant
Dolors Queralt Moreso IE Daniel Mangrané Directora
Eduard Blasco Col.legi Sagrada Família Director
Pilar Lanau Escola d'Art Directora
Dolors Sanjuan Aubia Ins. de l’Ebre Direcció
Marisa Grau Campeón Ins. de l'Ebre Professorat
Joan Calaf CPEE  Sant Jordi Direcció
J. Carles Fabra Gilabert Conservatori Director
Rosa Mª Curto Turón Escola La Mercè Directora
Francesc Ortega Maset Ajuntament Secretari
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Excusen la seva presència:
Carlos J. Blanch Pelechá ZER Mestral (Port Rodó) Direcció
Rosa Chert Estorach FETE UGT Representant
Rosa Maria Montseny Inspectora SSTT TE
Lluís Berenguer Sagrada Família Sector mares i pares
Manolita Cid Directora SSTT Ensenyament TE

Ordre del dia : 

 1. Proposta d'acord de dies de lliure disposició curs 2016-17
 2. Informacions diverses:
    - Projecte Invulnerables (Projecte de lluita contra la pobresa infantil)
    - Projecte de suport familiar a l'èxit escolar
    - Programa 6-16:Activitats d'estiu 2016...
    - Altres informacions (Tallers de Família Créixer en Família...)
3. Precs i preguntes. 

Desenvolupament de la sessió: 

Ferran Bel  saluda als assistents i obri la sessió. Presenta a la regidora d’Ensenyament, Anna Algueró, i al
director de l’Àrea de Serveis a les Persones, Ernest Valls.

Proposta d'acord de dies de lliure disposició curs 2016-17

Ferran Bel informa que els dies de festa local a Tortosa per a 2017 seran el 4 de setembre (La Cinta) i el 5
de juny (Pasqua granada). Com que un dels dos cau en dia no lectiu, en podrem incorporar un més als
tres  que  l’ORDRE ENS/77/2016,  de  6  d’abril,  estableix.  Francesc  Ortega  demana als  assistents  que
presentin totes les propostes de dies de lliure disposició per al curs 2016-17 que creguin oportunes
tenint presents les indicacions de l’esmentada ORDRE ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s'estableix
el calendari escolar del curs 2016-17 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, publicada
pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el calendari de festes a Catalunya de
2016 i de 2017, i el calendari de festes locals a Tortosa de 2016 i de 2017. (Es reparteix un full amb tots
aquests dies evidenciats)
Entre tots els assistents es presenten els següents dies, exposats a la següent taula i amb els vots a favor
emesos per a cadascun d'ells per part dels assistents. De tots aquests dies han de sortir-ne  quatre com
dies de lliure disposició repartits almenys tres i, en la mesura possible, entre els tres trimestres; el quart
dia anirà a qualsevol dels tres trimestres.

DIES PROPOSATS COM A LLIURE DISPOSISIÓ PER
AL CURS 2016-17

VOTS FAVORABLES EMESOS PELS ASSISTENTS

31 D’OCTUBRE 2016 (1r trimestre) 30

5 DESEMBRE 2016 (1r trimestre) 10

9 DE DESEMBRE 2016 (1r trimestre) 22

24 DE FEBRER 2017 (2n trimestre) 3

27 DE FEBRER 2017 (2n trimestre) 27

28 D'ABRIL 2017 (3r trimestre) 13

19 DE MAIG 2017 (3r trimestre) 20

2 DE JUNY 2017  (3r trimestre) 6
*En negreta apareixen a la taula els QUATRE dies més votats.
*En primera votació es va produir un empat a 10 vots entre els dies 28 d’abril  i  19 de maig. Es va
procedir a una votació de desempat entre els dos dies. El resultat final és el que apareix a la taula.
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Resultat de les votacions, i per tant s'aproven com a dies de lliure disposició per a la ciutat de Tortosa
per al curs 2016-17 per part dels assistents:

dilluns 31 d’octubre de 2016
divendres  9 de desembre de 2016
dilluns 27 de febrer de 2017
divendres 19 de maig de 2017

Informacions diverses: Projecte Invulnerables (Lluita contra la pobresa infantil). 

Ferran Bel presenta el Projecte Invulnerables als assistents. És un projecte que es desenvolupa a Tortosa
i a 7 poblacions catalanes més. L’objectiu últim és combatre la pobresa infantil. En el cas de Tortosa
s’atendrà a 150 famílies en risc de vulnerabilitat fonamentalment per motius econòmics. L’Alcalde fa
incís en la importància de la col·laboració de tots per poder dur a terme aquest tipus de projectes així
com altres més amplis com el programa socioeducatiu adreçat a infants i joves entre 6 i 16 anys i les
seves famílies (més conegut com programa 6-16). Demana, en el cas de Invulnerables, la col·laboració
de les escoles on hi hagi nens del projecte.
Ernest  Valls  explica  de  forma més  detallada  el  projecte  als  assistents  (s’adjunta  a  aquesta  acta  el
document explicatiu del projecte).
Antonieta Panisello manifesta que a l’hora d’escollir  a les famílies participants en el projecte s’hauria de
tenir en compte l’absentisme.

Informacions diverses: Projecte de suport familiar a l’èxit escolar.

Es va demanar a Pere Graner, membre de l’equip de ERDISC (Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en
Societats Complexes) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que vingués a explicar el “Programa
Social para el Apoyo Familiar al Éxito Educativo” que s’ha oferit a la ciutat de Tortosa mitjançant l’Obra
Social de La Caixa, donat que Tortosa és un territori PICI. 
Abans d’explicar el projecte, l’Alcalde informa als assistents sobre què significa ser un territori PICI. Molt
breument, explica que PICI significa “Procés d’Intervenció Comunitària Intercultural”, i que a Tortosa es
va iniciar  aquest  procés l’any 2010,  juntament amb altres 17 territoris  a nivell  estatal.  Es tracta de
poblacions on existeix un alt percentatge de població amb risc d’exclusió social  per a les que es realitza
un  abordatge  des  de  diferents  àmbits  (social,  educatiu,  de  salut,  laboral...).  Es  realitza  amb  una
metodologia participativa  i amb aportacions de professionals de les diferents institucions i entitats de la
ciutat. Gran part del finançament necessari, així com el suport científic és aportat per l’Obra Social de la
Caixa. En l’àmbit socioeducatiu es concreta amb el que es coneix com Programa 6-16, i les activitats que
se’n desprenen van encaminades a aconseguir l’èxit  educatiu, l’igualtat d’oportunitats i la implicació
familiar en el procés educatiu dels seus fills d’aquells col·lectius amb situació de vulnerabilitat i  risc
d’exclusió social per motius bàsicament econòmics.
Pere Graner explica als assistents el Projecte (s’adjunta a aquesta acta el/s document/s explicatius del
projecte). També passa un vídeo al respecte.
Marisa Grau comenta que al vídeo que acaba de veure li sobta que només surtin mares i no pas pares.
Per e  Graner li contesta que ells treballen tant amb mares com amb pares, malgrat sí que és cert que la
gran majoria de les participants en el projecte són les mares i que és amb aquesta realitat amb la que
treballen.
La intenció de fer venir a un dels membres impulsors del projecte és el fet de poder decidir entre els
centres educatius i en especial entre les seves AMPES, la conveniència o no de desenvolupar aquest
projecte a Tortosa durant el curs vinent.
Es proposa i sol·licita als directors/es dels centres que facin arribar la informació d’aquest projecte a les
seves AMPES respectives i  que puguin aprovar en el  proper Consell  Escolar  de Centre si  volen que
s’implementi el projecte durant el curs vinent o no.

Informacions diverses: 6-16, activitats d’estiu 2016 

Ernest Valls i Francesc Ortega expliquen les activitats d’estiu i períodes de vacances que es  deriven del
6-16. Són en concret els casals i campus durant els mesos de juliol, agost i desembre, on es beneficiaran
145 nens i nenes al juliol i al desembre i 70 a l’agost. Durant aquests períodes s’oferirà, a més de les
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activitats de lleure, un servei de menjadors infantils, que estaran ubicats a les escoles de Ferreries i de La
Mercè. Es derivaran els alumnes des dels Serveis Socials de l’Ajuntament però es sol·licita de nou la
col·laboració dels centres en cas de necessitar-la.
Una tercera activitat que es desenvoluparà durant el juliol, els dilluns, dimarts i dimecres entre les 17 i
les 19h. Al Patronat,  serà un reforç de llengües i matemàtiques per a nens de 5è i 6è. Al tractar-se d’un
recurs que s’atén totalment amb voluntaris, les places són limitades, però es contactarà amb els centres
per si tenen alumnes susceptibles de gaudir del recurs.

Informacions diverses: Tallers de família Créixer en Família

Ernest Valls explica en què consisteixen els tallers:

El programa va dirigit a famílies  amb els seus fills i filles entre 6 i 12 anys.
L'objectiu del programa és promoure el desenvolupament de la convivència i el benestar social en la fa -
mília des de l'enfocament de la parentalitat positiva.
El programa preveu 12 sessions al llarg de 12 setmanes i 2 sessions al cap de 3 o 4 mesos per valorar la
cristal·lització dels aprenentatges.
El programa s'aplica de forma grupal i integral al conjunt dels membres de la família (pares i mares, fills i
filles). A un grup de pares i mares (Màxim de 16 persones) amb els seus fills  de 6 a 12 anys (màxim 16). 
En cada sessió els pares i mares, d'una banda, i els fills i filles, per una altra, realitzen les activitats que
correspon a la sessió durant una hora. En la següent hora pares i mares i fills i filles realitzen altres activi -
tats conjuntament. En aquest sentit cal disposar per al programa de dues persones (professionals: psicò-
leg, educador, treballador social, pedagog, etc). En la primera hora cada professional dinamitza un grup
per separat i en la segona hora els dos professionals dinamitzen el grup complet de pares i fills.
El programa s'està desenvolupant des del curs 2011 en les 12 ciutats espanyoles que formen part del
Programa de CaixaProinfancia. Els resultats de l'avaluació tant per a les famílies com per als profession-
als han estat altament satisfactoris. 

Trobaran una major explicació de les característiques del programa en el document adjunt que s’adjunta
a aquesta acta.

Precs i preguntes

No hi ha intervencions

L’Alcalde dóna les gràcies a tothom i  aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 

El  secretari Vist i plau
La  presidenta

Francesc Ortega Maset Anna Algueró Caballé 

Per qualsevol dubte, aclariment sobre qualsevol dels aspectes que s’han exposat, o bé en el cas que es
tingui  interès  per  desenvolupar,  implementar  o  aprofundir  en  el  coneixement  de  qualsevol  dels
serveis que s’han ofert podeu contactar amb: Francesc Ortega a l’adreça  fortega@tortosa.cat o als
telèfons 977585872/977585823 o 662280362.
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