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El CEMB celebra 30 anys amb un acte emotiu al Saló de Cent

El CEMB i els 10 Consells Educatius de
Districte van celebrar el seu 30è aniversari
amb un acte al Saló de Cent el passat dijous
10 de juny. Al llarg de l'acte, que va estar
presidit per l'alcaldessa Ada Colau, es va
projectar un vídeo commemoratiu que recollia
la trajectòria del Consell i una mirada al seu
futur amb el testimoni de diversos dels seus
membres. També es va fer el tancament de la
Taula de Ciutat Escoles i COVID, amb una
taula rodona per posar en comú els
aprenentatges assolits.

Llegir notícia

30 anys del CEMB: l'espai de trobada de la comunitat educativa
El CEMB es va posar en marxa per fer efectiu
un clima de diàleg i acord entre els diferents
actors de la comunitat educativa i trobar
solucions als reptes educatius de ciutat.
Repassem què és el Consell i el seu paper
per enfortir la comunitat educativa de la ciutat
amb declaracions de diversos dels membres
que en formen part.

Llegir notícia

El CEMB celebra l'últim Plenari del curs 2020-2021
Després de més d'un any, el passat dijous 27
de maig es va fer de forma presencial l’últim
Plenari del curs a la Sala Moragues del Born
Centre Cultural. Al llarg del Plenari es van
abordar el balanç de la Taula de Ciutat
Escoles i Covid-19 i les novetats en l'oferta
d'educació postobligatòria, entre d'altres
qüestions. A més, els assistents van poder
visitar l’exposició ‘Per una educació en
llibertat. Barcelona i l’escola. 1908-1979’, que
es pot veure al Born CC fins al març del 2022.

Llegir notícia

Sessió 'Què en sabem de l'abandonament educatiu a Barcelona?’
El Consell Educatiu Municipal de Barcelona i
el Consell de la Formació Professional de
Barcelona, en col·laboració amb el Consorci
d’Educació de Barcelona, van organitzar el
passat dimecres 19 de maig la sessió ‘Què en
sabem de l’abandonament educatiu a
Barcelona?’, dedicada a abordar aquest tema
de gran interès per tota la comunitat
educativa.

Llegir notícia

Sessió ‘La participació dels infants en la transformació del pati' 
Més de cent persones es van connectar en la
sessió virtual ‘La participació dels nens i les
nenes en la transformació del pati’, que va
tenir lloc el passat 12 de maig. La sessió
s’emmarcava dins del cicle de formació
‘Transformem els patis’, organitzat pel Consell
Educatiu Municipal de Barcelona i l’Associació
de Mestres Rosa Sensat.

Llegir notícia

Es lliuren els informes amb propostes de la comunitat educativa 

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona i
el Consell de la Formació Professional de
Barcelona han elaborat en el darrer curs
2019-2020 sis informes sobre diferents àmbits
que preocupen a la comunitat educativa amb
propostes concretes de millora de l’educació i
la formació postobligatòria a la ciutat. En les
darreres setmanes, aquests informes s’han
entregat i presentat a diverses
administracions i institucions

Llegir notícia

Es constitueix el nou consell de la Formació Professional de Barcelona
El passat 15 d'abril es va dur a terme l’acte de
constitució del nou Consell de la Formació
Professional de Barcelona, l’òrgan de
participació que acull les principals entitats de
referència que conformen l’ecosistema de la
FP a Barcelona. La permanent del Consell es
va celebrar el passat 8 de juny.

Llegir notícia

L'Ajuntament crea la Taula per a l'Acord de ciutat per a l'Educació 2030 

S'inicia amb l’objectiu de pactar unes línies
estratègiques que serveixin de full de ruta del
model educatiu a la ciutat amb horitzó 2030.
Durant els propers mesos la Taula,
emmarcada dins del CEMB, treballarà en 14
sessions entre les plenàries i les de les
comissions temàtiques, per tal de presentar
una primera proposta d’acord la propera
tardor.

Llegir notícia

Les escoles com a motor de canvi urbà de Barcelona 

La comunitat educativa té un paper rellevant
com a promotora de la transformació
urbanística de Barcelona. Recentment,
l’Ajuntament ha impulsat una sèrie de
projectes que aborden els canvis necessaris
de la ciutat a través de les escoles. La reflexió
sobre el paper dels centres educatius en la
transformació urbana s’ha abordat en diverses
jornades celebrades en el marc del Consell
Educatiu Municipal.

Llegir notícia

Per a més informació: ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran

tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular sobre
l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la informació

a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal. 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les

obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres

dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades. 

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a:

http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
Si desitgeu donar-vos de baixa podeu fer clic aquí.
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