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El CEMB demana més transparència en el procés de classificació de
complexitat dels centres educatius

El Plenari del CEMB aprova un manifest a
petició de les famílies que demana que
s'assignin més recursos a la lluita contra la
segregació escolar i que el procés de
classificació de complexitat dels centres
educatius i de l'assignació de recursos sigui
més transparent i participatiu. El text demana
una moratòria d'un mínim de dos anys per la
decisió de la baixada de complexitat o, en el
seu defecte, una garantia d'assignació de
recursos equivalents als centres que han vist
reduït el seu nivell de complexitat.

Llegir notícia

El Plenari del Consell de la Formació Professional aborda l'estat de la
postobligatòria a la ciutat

L'Institut dels Aliments va acollir el passat 1
de desembre el primer Plenari del curs del
Consell de la Formació Professional de
Barcelona. En el Plenari, presidit pel regidor
d'Educació, Pau Gonzàlez, es va abordar la
presentació de l'informe de dades definitives
de preinscripció i matrícula de la formació
professional per al curs 2021-2022. Les dades
destaquen que s'ha pogut cobrir la demanda
de places en els cicles formatius de grau
mitjà, però n'han mancat en els cicles
formatius de grau superior.

Llegir notícia

Les oportunitats de la nova llei d'educació LOMLOE centren el primer
debat del cicle 'En clau d'educació'

Una cinquantena de persones van assistir el
passat 10 de novembre a la primera sessió
del cicle de debat 'En clau d'educació',
organitzat pel CEMB i el Born Centre de
Cultura i Memòria. L'acte tenia l'objectiu de
reflexionar sobre les oportunitats educatives
que obre la LOMLOE, la nova llei d'educació
que ha entrat en vigor aquest any. Per això es
va comptar amb diverses veus de la comunitat
educativa que van abordar la llei des de les
necessitats i preocupacions de cada àmbit.

Llegir notícia

S'engega el procés de renovació dels Consells Educatius Municipals
de Districte i del Consell Educatiu Municipal de ciutat

A finals de novembre van tenir lloc les
eleccions als consells escolars de centre.
L'alumnat, les famílies, les direccions, el
professorat i el personal d'administració i
serveis dels centres públics i concertats de
Barcelona estaven cridats a participar en el
procés. Un cop constituïts els nous consells
escolars de centre, en els propers mesos
s'iniciarà la renovació dels Consells Educatius
Municipals de Districte (CEMD) i del Consell
Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB).

Llegir notícia

Tret de sortida a la nova edició del programa 'Transformem els patis en
naturalitzats, coeducatius i comunitaris'

Arrenca una nova edició del programa
'Transformem els patis en naturalitzats,
coeducatius i comunitaris', impulsat per
l'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració
amb el Consorci d'Educació de Barcelona,
l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona i
l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Per
aquest curs són 17 les escoles seleccionades
per realitzar el programa que pretén millorar
aquest espai d'esbarjo i de joc perquè
esdevingui més naturalitzat i sostenible.

Llegir notícia

Una trentena de docents participen en una formació per aprofundir en
els eixos prioritaris des dels quals transformar un pati

Una trentena de docents dels 17 centres
participants en aquest curs al programa
'Transformem els patis en naturalitzats,
coeducatius i comunitaris' van assistir a una
nova jornada de formació del projecte el
passat 10 de novembre. La jornada estava
dedicada a aprofundir en els tres eixos
prioritaris des dels quals transformar un pati
(la naturalització, l'activitat física i les
orientacions pedagògiques) i va seguir una
dinàmica en la qual les persones assistents es
van dividir en tres taules, una per cada eix,
per poder reflexionar sobre l'àmbit temàtic.

Llegir notícia

L'Informe de la Comissió de Mapa Escolar proposa redefinir les zones
educatives de la ciutat i reduir el nombre d'adscripcions de centres

Com a principals propostes recollides en
l'Informe final de la Comissió de Mapa Escolar
del curs 2020-2021, es demana revisar el
model de zones educatives per tal de garantir
en major mesura la cobertura de places i
compensar de manera progressiva els dèficits
i els superàvits de places escolars en els
diferents barris de la ciutat. També es proposa
delimitar les zones educatives en funció de
criteris d'heterogeneïtat en la composició
social.

Llegir notícia

Infografia de l'Informe de la Comissió de
Mapa Escolar

L'informe de la Comissió de Barris Educadors aposta per ampliar
l'obertura dels centres educatius al conjunt de la comunitat

L'informe final de la Comissió de treball 'Barris
educadors: expansió comunitària' del CEMB
proposa ampliar l'obertura dels centres
educatius al conjunt de la comunitat, així com
redissenyar l'espai públic en clau educativa,
promovent una nova planificació dels entorns
escolars que incorpori la visió d'infants,
adolescents i joves a través de diferents
espais de participació.

Llegir notícia

Infografia de l'Informe de la Comissió de
Barris Educadors: expansió comunitària

Jornada per fomentar la participació de l'alumnat en els Consells
Escolars de centre

El CEMB i el Consell de la Joventut de
Barcelona van organitzar una formació
adreçada a tot aquell alumnat que tenia
intenció de presentar-se com a conseller
escolar a les eleccions dels Consells Escolars
de Centre. La jornada, que va comptar amb
un centenarm d'assistents, pretenia fomentar
la participació de l'alumnat i dotar-lo de les
eines necessàries per tenir plens
coneixements d'allò que implica la
representativitat i les estructures dels centres.

Llegir notícia

S'inicien les comissions de treball d'aquest curs del CEMB i el Consell
de la FP

Les quatre comissions de treball del CEMB
aborden l'assetjament escolar per part de
persones adultes, els centres de màxima
complexitat, la formació al llarg de la vida i la
planificació educativa. Pel que fa al Consell de
la FP, la primera comissió tracta sobre com
adequar la planificació de l'oferta de FP a les
necessitats de l'alumnat i del sistema
productiu de la ciutat i de l'àrea metropolitana,
mentre que la segona versa sobre garantir la
plena continuïtat formativa en l'etapa 16-18.

Llegir notícia

Dia Internacional de la Ciutat Educadora: escoltar l'experiència del
jovent per no deixar ningú enrere

El 30 de novembre es va celebrar el Dia
Internacional de la Ciutat Educadora sota el
lema 'La Ciutat Educadora no deixa ningú
enrere'. La Direcció d'Educació i el Programa
de Ciutat Educadora van organitzar una
jornada al Born Centre de Cultura i Memòria
per tal de reflexionar sobre el futur de
l'educació, entenent aquesta en sentit ampli:
amb l'escola com a essencialitat però més
enllà d'ella, i més concretament, es va
abordar cap a on ha d'anar l'educació per no
deixar ningú enrere.

Llegir notícia

Presentació de l'exposició de pòsters de la iniciativa 'Ara, aquí, les
escoles per l'alimentació sostenible'

Divendres 10 de desembre, a les Cotxeres de
Sants, es va celebrar la presentació de
l'exposició de pòsters de la iniciativa 'Ara,
aquí, les escoles per l'alimentació sostenible',
un projecte promogut per l'Ajuntament de
Barcelona i el Consorci d'Educació de
Barcelona, amb la col·laboració
d'Escoles+Sostenibles, en el marc de
Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació
Sostenible 2021.

Llegir notícia

Veure el catàleg de pòsters

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
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