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El Plenari del CEMB presenta propostes en relació amb el càlcul de la
complexitat i l'assignació de recursos dels centres educatius

L'Institut Martí Pous va acollir el passat 6
d'abril el Plenari ordinari del CEMB en el qual
es van tractar, entre d'altres temes, les
conclusions de l'informe de la comissió de
treball de centres de màxima complexitat, el
debat sobre l'ús del català a l'escola i la
reclamació de dotar de més recursos els
centres educatius.

Llegir notícia

Presentació de l'Acord 2030 per una educació més inclusiva, equitativa
i de qualitat en el marc del CEMB

La Taula per a l'Acord per a l'Educació 2030
en el marc del CEMB ha elaborat un
document de bases que proposa l'estratègia
d'un model educatiu de la ciutat basat en la
inclusió, l'equitat i la qualitat. Al document s'hi
arriba amb un ampli consens social, ja que
s'hi ha treballat des del mes de maig del 2021
amb la participació de més de 170 persones
en alguna de les 12 sessions celebrades.

Llegir notícia

El CEMB organitza una jornada per abordar com s'ha de treballar la
regulació emocional a l'aula

El 4 d'abril, es va organitzar una jornada de
formació i intercanvi per als representants
municipals als consells escolars de centre de
Barcelona. La sessió tenia per títol 'Lliçons de
la pandèmia: la importància de la socialització
i la gestió emocional en infants, adolescents i
joves' i va incloure una ponència de la doctora
en Neurociència Marta Portero.

Llegir notícia

El CEMB i el Consell de la FP demanen garantir l'escolarització
immediata dels infants i joves ucraïnesos que s'estableixin a la ciutat

El CEMB i el Consell de la FP han emès un
manifest posant el focus en els infants i joves
refugiats que arribin a la ciutat, demanant que
les institucions competents vetllin per
preservar els seus drets i, en especial, el dret
a l'educació. D'aquesta manera el text
manifesta que cal garantir l'escolarització
immediata dels infants, adolescents i joves
ucraïnesos que s'estableixin a la ciutat.

Llegir notícia

Es presenta la proposta de treball del nou Pla Estratègic d'Estudis
Professionalitzadors en el Plenari del Consell de la FP

La seu del districte d'Horta-Guinardó va acollir
el passat 9 de març el Plenari ordinari del
Consell de la FP de Barcelona. En el Plenari,
el Grup de treball sobre Planificació de l'oferta
de Formació Professional va presentar les
primeres conclusions i aportacions realitzades
al llarg de les sessions per tal de poder incidir
en la proposta de nou Pla Estratègic d'Estudis
Professionalitzadors del Consorci d'Educació
de Barcelona, que també es va presentar i
debatre en la sessió.

Diversos experts debaten sobre la salut mental d'infants i adolescents
en el nou acte del cicle 'En clau d'educació'

L'impacte de la covid-19 en la salut mental
d'infants i adolescents va centrar el segon
debat del cicle 'En clau d'educació', organitzat
pel CEMB i el Born Centre de Cultura i
Memòria. L'acte tenia l'objectiu de reflexionar
sobre les mesures d'actuació i prevenció que
es poden portar a terme per garantir un
acompanyament i un suport emocional en els
diferents contextos educatius.

Llegir notícia

Recupera el vídeo de la sessió

La Permanent del CEMB s'adhereix a la declaració del Consell Escolar
de Catalunya sobre el nou calendari escolar

En la declaració s'exposa que s'ha produït
l'anunci del nou calendari escolar sense
esperar el dictamen corresponent del Consell
Escolar de Catalunya. A més, es considera
inoportú el moment de l'anunci per la situació
dels centres educatius després de dos anys
de pandèmia, considerant que la comunitat
educativa necessita temps per reflexionar i
planificar el curs. Malgrat això, es valora
positivament que els horaris lectius del mes
de setembre afectin el servei de menjador i
que es garanteixin activitats extraescolars de
caràcter gratuït i educatiu.

Llegir notícia

S'aproven els informes de les comissions de Segregació Escolar i
d'Educació Emocional i Salut Mental

L'informe de la comissió de Segregació
Escolar aposta, entre d'altres propostes, per
ajustar l'oferta de places a la realitat
demogràfica i repensar el mapa de zones
educatives. Per la seva banda, com a mesura
principal, l'informe de la comissió d'Educació
Emocional i Salut Mental demana garantir
l'educació emocional en els currículums des
de l'escola bressol fins a l'educació
postobligatòria.

Informe de la comissió de Segregació
Escolar

Informe de la comissió d'Educació
Emocional i Salut Mental

El Plenari del CEMB acorda reactivar la Taula de Ciutat Escoles i Covid-
19 davant la situació dels centres en la sisena onada

La valoració i reflexió sobre la situació dels
centres educatius davant la sisena onada de
la pandèmia va centrar el plenari extraordinari
del CEMB celebrat el passat 20 de gener.
Davant la demanda comuna, es va acordar
recuperar la Taula de Ciutat Escoles i Covid-
19 com un espai de treball conjunt on
compartir reflexions i fer seguiment de la
situació de la pandèmia a les escoles.

Llegir notícia

Es crea la Taula de Tardes Educatives de ciutat per impulsar les
activitats extraescolars

L'Ajuntament de Barcelona constitueix la
Taula de Tardes Educatives de ciutat amb
l'objectiu d'avançar en la universalització de
les activitats extraescolars. La nova taula és
fruit de l'estratègia compartida amb les
organitzacions i entitats del territori i permetrà
millorar la diversitat i qualitat de l'oferta
d'activitats als barris de la ciutat. Amb l'impuls
de les extraescolars es vol crear un sistema
de beques que garanteixi l'accés a un mínim
de dues tardes d'activitats de diferents
temàtiques fora de l'horari lectiu a fins a
24.000 infants i joves d'entre 3 i 16 anys.

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
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