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PRESENTACIÓ  
 

La memòria d’aquest curs 2020-2021 del Consell Educatiu Municipal de Barcelona 
(CEMB) i dels deu consells educatius municipals de districte pretén reflectir la feina 
feta per un grup de professionals i tota la comunitat educativa de la ciutat de 
Barcelona.  

Ha estat també un curs singular i amb noves organitzacions internes als centres 
docents. La pressió feta per part de tota la comunitat educativa per tal d’aconseguir un 
curs 2020/2021 presencial va fer que s’iniciés el curs amb presencialitat total. La 
presencialitat, però, s’havia de combinar amb la màxima seguretat i amb una estreta 
coordinació amb l’administració sanitària. Nous protocols, flexibilitzacions d’horaris a 
les entrades i sortides, mascaretes a les escoles, els grups bombolla, etc., van provocar 
un inici de curs amb moltes incerteses però plegat de bones voluntats. S’havia 
aconseguit la presencialitat i calia preservar-la. 

D’altra banda, ha estat un curs marcat per la pandèmia de la covid-19. Absolutament 
ningú no es podia imaginar, quan s’elaborava el Pla d’actuació del mandat i el Pla 
d’acció d’aquest curs, que a partir del 14 de març acabaria tothom confinat a casa, 
amb les escoles tancades i amb milers de reptes per superar.  

A finals d’agost, el Consell Educatiu Municipal de Barcelona, amb el suport de les 
administracions educatives i de salut, va elaborar un document per emmarcar la 
creació de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid.  

La Taula de Ciutat, Escoles i Covid va néixer el 7 de setembre de 2020 convocada per 
l’alcaldessa de Barcelona com un espai de corresponsabilització del conjunt de la 
comunitat educativa i les administracions educatives i sanitàries de la ciutat per poder 
copsar, des de la proximitat, el desenvolupament de la pandèmia en el món educatiu 
centrant-nos en les bressol, escoles i instituts tant públics com concertats i compartir 
informacions, neguits i reptes, així com formular propostes de millora. 

La taula va acabar la seva tasca el 10 de juny del curs 2020-2021, després de realitzar 
dotze informes i tretze sessions de treball, així com l’elaboració d’una declaració a un 
mes de l’inici de curs i d’un decàleg d’aprenentatges de l’escola de la pandèmia que el 
Consell Educatiu de Ciutat va debatre i va fer seu. En aquell moment, tots els 
indicadors sanitaris assenyalaven que la pandèmia entrava en una fase de contenció i 
es va poder iniciar un nou curs amb certa normalitat. 
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L’esdevenir d’aquest curs també ha obligat ha anar adaptant les diferents 
convocatòries de plenaris, permanents i comissions a diferents formats.  La intenció ha 
estat sempre recuperar la presencialitat, però l’aparició de diferents onades ha obligat 
a fer la major part de les sessions de manera telemàtica. La llista interminable de 
noves fórmules i actuacions explorats el curs passat han tingut fruit durant tot aquest 
curs i han seguit ajudant a enfortir i cohesionar el col·lectiu dels membres del Consell 
Educatiu de Ciutat. 

En aquesta memòria s’ha volgut reflectir tot el que, conjuntament amb la comunitat 
educativa, s’ha estat capaç d’impulsar i executar aquest curs 2020-2021, un segon any 
de pandèmia i fent front a diferents onades de diversa intensitat. Pensem que el gran 
repte del curs, és a dir, mantenir els centres docents oberts, ha estat assolit amb èxit 
malgrat el gran nombre d’infants i joves i de professorat que han anat fent 
quarantenes, cosa que ha estat possible amb el suport de les famílies i diferents 
actuacions de l’Administració educativa i sanitària. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE 
L’EDUCACIÓ A BARCELONA  
 

L’educació és una política vertebral per a la cohesió social de la ciutat i la reducció de 
desigualtats quan s’orienta a l’equitat. 

Cal una aposta forta per l’educació pública de proximitat en centres de qualitat 
equivalents on infants, adolescents i joves diversos convisquin, aprenguin i 
desenvolupin el seu potencial. Amb el colideratge entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci d’Educació de Barcelona, s’ha d’orientar la mirada a combatre la segregació 
escolar i tenir cura de les trajectòries educatives perquè l’educació esdevingui 
efectivament inclusiva i palanca de canvi personal i social. 

Cal seguir reforçant i articulant polítiques integrals d’educació/criança de la petita 
infància i dispositius i accions per afavorir les trajectòries educatives a fi de lluitar 
contra l’abandonament prematur del sistema educatiu. Es vol posar l’accent en la 
vinculació de l’educació amb la cultura i les arts. 

Per consolidar una ciutat que educa i enfocar la mirada als barris educadors, hi ha el 
repte de seguir enfortint els diferents agents, espais i temps educatius més enllà dels 
escolars, perquè la diversitat d’oportunitats per aprendre estigui més a l’abast de 
tothom. 

Els objectius del present mandat es concreten en els següents:  

• Reforçar l’oferta i la inversió en centres d’educació pública de proximitat com a 
equipament de barri. 

• Avançar en l’equitat i l’educació inclusiva per reduir desigualtats, la segregació i 
l’abandonament educatiu. 

• Millorar els diversos aprenentatges i el benestar d’infants i adolescents en 
centres de qualitat educativa equivalent. 

• Enfortir i diversificar els serveis d’educació i criança municipals per a la petita 
infància i les seves famílies. 

• Millorar i connectar les oportunitats educatives, culturals i de joc en barris 
educadors, més enllà del temps escolar i al llarg de la vida. 
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ANTECEDENTS I FUNCIONS DEL CEMB  
 

L’educació és un acte comunitari, pot ser intencionat o no, però amb la responsabilitat 
compartida entre tots els agents que componen una comunitat. L’educació es produeix 
com a fruit d’exercir la ciutadania activa enfocada a promoure els valors democràtics, 
els quals fan possible la convivència en una societat plural. 

Amb aquest esperit, en tots els períodes històrics en què l’educació s’ha posat al 
capdavant de les prioritats de la ciutat, entesa com a futur, com a cultura i com a 
essència pel progrés, la participació ha estat el focus principal de les polítiques 
educatives. 

La Constitució del 78 va recuperar els primers passos de la Mancomunitat i de la 
Segona República i va reconèixer que els poders públics havien de garantir la 
participació de tots els sectors educatius. 

El desembre del 1985, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei 
25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, i establia com a organismes de 
consulta i de participació i d’assessorament en la programació de l’ensenyament no 
universitari el Consell Escolar de Catalunya, els consells escolars territorials i els 
consells escolars municipals. 

El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, en la seva sessió del 19 d’abril de 1989, va 
aprovar per unanimitat el Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de 
Barcelona (CEMB) i dels consells escolars municipals de districte (CEMD), que es van 
constituir, després del procés d’elecció dels seus membres, el 6 de febrer de 1990. 

Posteriorment, en la sessió plenària del CEMB del 7 de maig de 1991, es va aprovar el 
Reglament de règim intern que, modificat l’any 2006, en regula el funcionament. En 
virtut d’això, mitjançant el Decret 20/2005, de 8 de febrer, es va determinar la 
composició del CEMB, que combina la representació institucional de l’Ajuntament de 
Barcelona i dels seus districtes i del Departament d’Ensenyament amb la representació 
dels sectors de la comunitat educativa i la presència d’entitats rellevants de l’educació 
i de transcendència social de la ciutat. 

El CEMB actua com a organisme consultiu municipal respecte a l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació, i té caràcter de consell escolar territorial 
respecte al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Consorci 
d’Educació de Barcelona. Aquesta singularitat com a consell escolar municipal i 
territorial alhora ha quedat recollida en la Disposició addicional 3a de la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol, d’educació. 
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La competència obligatòria del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels consells 
escolars municipals de districte està centrada en la funció consultiva, de demanda 
d’informació, assessorament i dotació de tots els consells de centre de la ciutat de 
Barcelona del o la representant municipal a cadascun dels seus consells. 

Després de trenta anys de funcionament com a organisme de participació de la 
comunitat educativa de la ciutat, cal que aquest s’adapti a una ciutat cada cop més 
plural, diversa, oberta i participativa i que esdevingui un òrgan de diàleg, debat i 
intercanvi amb la comunitat educativa sobre les polítiques educatives de la ciutat.  

El nou Consell ha de superar l’àmbit escolar i reconèixer l’esperit educador de la ciutat, 
de les entitats, de l’espai públic i de la multiplicitat d’ofertes culturals, esportives, 
artístiques i de lleure. 

El CEMB ha passat per diferents etapes i moments. El CEMB i els deu CEMD són 
plataformes participatives amb gran potencial i imprescindibles per garantir un sistema 
educatiu global, sense barreres, inclusiu, democràtic, plural i participat. 

L’objectiu general o missió del Consell Educatiu de Barcelona és vetllar per la millora 
constant de la qualitat de l’educació a la nostra ciutat i promoure la participació de 
tota la comunitat educativa per assolir aquest gran repte. 

Les funcions atorgades per llei ajuden a aterrar una mica més en els camins que cal 
seguir per aconseguir la fita. 

• FUNCIÓ CONSULTIVA: L’Administració educativa de la ciutat de Barcelona ha 
de consultar el CEMB sobre convenis i acords de col·laboració, actuacions, 
normes, competències i serveis relatius a l’educació dins el municipi. 

• FUNCIÓ DE DEMANDA D’INFORMACIÓ: Per determinar els llocs escolars 
necessaris per aconseguir l’accés a l’educació de tota la ciutadania, per conèixer 
els plans d’accions compensatoris respecte a les desigualtats, els criteris de 
dotació de pressupostos i plantilles als centres, i els plans que promoguin la 
millora de qualitat educativa de l’escola, el CEMB pot demanar informació a les 
administracions competents, complint la seva funció. 

• FUNCIÓ ASSESSORA: El CEMB pot elevar informes i propostes a l’Ajuntament de 
Barcelona, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al 
Consorci d’Educació de Barcelona i al Consell Escolar de Catalunya, sobre 
qüestions relacionades amb la competència, especialment sobre aspectes 
qualitatius del sistema educatiu. 
FUNCIÓ DE DOTACIÓ I COORDINACIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS: A 
través d’un procés de selecció, més de dos-cents membres del personal tècnic 
de l’Ajuntament són distribuïts, formats i coordinats per formar part dels 
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consells escolars de cadascun dels més de quatre-cents centres docents públics 
de la ciutat de Barcelona. 
El Consell Escolar Municipal de Barcelona o Consell Educatiu de Ciutat necessita 
reformular-se per tal de recuperar el seu lideratge en la participació educativa 
de la ciutat i explotar tant el gran potencial de les funcions que té atorgades per 
llei com el dels 207 representants municipals que en depenen. 
Es tracta d’un Consell obligatori i reglamentat per llei per esdevenir un espai 
consultiu, informatiu, assessor i, en definitiva, participatiu. Hi ha multiplicitat de 
tasques, projectes i dimensions participatives que estan oblidades des del 
Consell. Algunes s’han impulsat des d’altres espais municipals o des de la 
mateixa societat civil. 
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ACCIONS RELLEVANTS REALITZADES 
A PARTIR DELS ÒRGANS  
DE PARTICIPACIÓ DEL CEMB  
 

Aquesta memòria recull exhaustivament totes les actuacions dutes a terme durant 
aquest curs, però se’n volien destacar algunes que s’han considerat rellevants atès el 
context particular d’aquest curs 2020-2021. 

Pel que fa al CEMB, cal destacar el següent: 

• Creació de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid. 
• Celebració del 30è aniversari del CEMB. 
• Taula per l’Acord d’Educació 2030. 
• Presentació a les administracions competents dels informes aprovats de les 

comissions de treball del CEMB del curs 2019-2020. 
• Col·laboració amb la Sala Moragues per celebrar el primer plenari presencial 

durant l’exposició “Per una educació en llibertat. Barcelona i l’escola. 1908-
1979”, amb visita guiada oberta a la comunitat educativa. 

• Cicle formació “Transformem els patis”. 
• Consolidació del Cicle de Debats. 
• Nou format telemàtic i dinàmica de comissions de treball. 

Pel que fa als consells de districte, cal destacar el següent: 

• Els principals objectius del CEMD de Ciutat Vella van ser:  
o Conèixer la situació de la comunitat educativa de Ciutat Vella i fomentar 

la participació de tots els sectors representats al CEMD. 
o Fer partícip la comunitat educativa dels projectes d’entorn escolar per 

fomentar la utilització de l’espai públic com a espai educatiu. 
o Presentar les novetats de l’oferta de places per a l’educació obligatòria 

per al següent curs i el procés de preinscripció i matrícula.  
o Incloure l’educació fora escola en els debats del CEMD. 

 
• Al CEMD de Sants-Montjuïc s’ha continuat amb el procés d’ampliar el Consell a 

altres agents educatius i fer-lo més obert a la participació d’aquells sectors 
significatius per al coneixement i abordatge de temes que interessessin al 
CEMD.  
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o Actualitzar i endegar grups de treball i/o comissions que afavorissin la 
dinamització i participació de la comunitat educativa.  

o Reforçar la connexió amb el CEMB i el coneixement i aterratge territorial 
d’aquells plans, programes i/o projectes que s’estiguessin abordant a 
escala de ciutat o més.  

o Es treballa per compartir i estendre la visió Educació 360° a tot el CEMD. 
 

• Al districte de les Corts s’ha de destacar que l’Escola Anglesola inicia el seu 
primer curs amb tots els grups d’infantil i primària, i que l’Institut Escola Plaça 
Comas inicia l’activitat com a nou centre creat a partir del creixement de 
l’Escola les Corts 
 

• Els objectius generals del CEMD de Sarrià-Sant Gervasi han estat: 
o Debatre com volem que sigui i per a què creiem que ha de servir el 

Consell. 
o Donar suport a la comunitat educativa en temps de pandèmia. 
o Elaborar un cicle de presentació de serveis i projectes que puguin ser 

d’utilitat a la comunitat educativa. 
o Crear un espai on compartir les bones pràctiques de la comunitat 

educativa. 

 Com a objectius específics de districte cal destacar els següents:   

o Abordar la problemàtica de la mobilitat amb vehicle privat en el nostre 
districte.  

o Treballar la implicació de la tota la comunitat educativa en la prevenció 
del consum d’alcohol i drogues en adolescents i joves. 

o Fer l’ordenació dels usos de la via pública (parcs i jardins) per part de les 
escoles.  

o Com tractar la pèrdua d’alumnes degut als resultats de l’últim procés de 
matriculació i la consegüent pèrdua de concert de diverses escoles. 

o Facilitar formació per detectar i atendre situacions de salut mental i 
esgotament tant entre els alumnes com als docents arran de la 
pandèmia. 

o Fomentar hàbits saludables d’alimentació i potenciar els recursos de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
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• La voluntat del CEMD de Gràcia ha estat donar el màxim suport al conjunt de la 
comunitat educativa per pal·liar i reduir els efectes de la Covid-19. 
 

• L’objectiu principal del CEMD d’Horta-Guinardó ha estat oferir el suport i 
solucions necessàries a la comunitat educativa atesa la complexitat de les 
diferents situacions generades per la Covid-19 i seguir en la línia que el CEMB 
superi l’àmbit estrictament escolar i esdevingui un espai de participació i debat, 
generador de propostes que orientin les polítiques en educació i a la vegada 
fomenti l’empoderament de la comunitat educativa. 
 

• La feina del CEMB de Nou Barris ha servit d’enllaç entre els diferents sectors 
que el formen.  
o S’han revisat les diferents situacions dels centres en la el primer curs 

totalment presencial en pandèmia, amb els esforços que s’han hagut de fer 
amb canvis de criteris necessaris per millorar el funcionament dels centres.  

o La presentació dels programes “Protegim les escoles” i “Transformem els 
patis”. 
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ACTIVITAT PRÒPIA DEL CEMB  
PER INCIDIR EN LES POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ I ORIENTAR-LES  
 

El CEMB respon a la demanda dels diferents sectors de la comunitat educativa per 
generar debat i reflexió, amb l’objectiu de contribuir a l’ampliació del coneixement de 
temàtiques educatives d’interès i orientant les administracions públiques en la 
implantació de les polítiques educatives.  

PLENARI I COMISSIONS: Durant aquest curs 2020-2021, el CEMB ha aplicat una 
metodologia més participativa en els plenaris i les comissions, amb l’objectiu de ser un 
espai d’intercanvi d’informació per construir, entre tota la comunitat educativa, nous 
coneixements i produir canvis significatius en l’educació. 

 

PLENARI 

El CEMB ha fet quatre sessions, la de finals d’any és extraordinària.  

La pandèmia ha obligat a continuar amb el format telemàtic de les sessions que es va 
implementar durant el curs anterior, però s’ha mantingut un elevat nivell de 
participació i interès per part dels i les membres del CEMB i les entitats convidades. 

Així, s’ha incorporat als plenaris un espai dedicat a les comissions de treball i al Consell 
de l’FP, per tal d’informar de manera regular de la seva activitat i com a espai de 
reflexió.  

L’espai dedicat als consells educatius municipals de districte, incorporat el curs 
anterior, s’ha acabat de consolidar, la qual cosa ha permès donar a conèixer al CEMB la 
tasca dels deu CEMD en més profunditat.  

A final de curs es va poder recuperar l’activitat presencial del CEMB i el 27 de maig es 
va convocar el plenari a la sala Moragues del Born CCM, coincidint amb l’exposició “Per 
una educació en llibertat. Barcelona i l’escola. 1908-1979”, que va incloure una visita 
guiada per aquesta exposició. 

Per consultar la composició del Consell, vegeu el web del CEMB. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/
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• Sessió del 14/10/2020  

El tinent d’alcaldia presenta la sessió esmentant la roda de premsa per a la presentació 
de les noves mesures anticovid i expressa la idea de mantenir al màxim la 
presencialitat en l’àmbit cultural i educatiu. 

La comissionada explica el funcionament de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid i llegeix 
els títols d’una declaració de la Taula per al vistiplau del Consell Educatiu. 

Els representants exposen els seus dubtes i preguntes relacionats amb la situació 
sanitària. La part sindical dels treballadors troba a faltar, en la representació dels 
sectors, la seva presència a la Taula i s’explica la intenció de funcionament en un grup 
reduït per agilitzar les tasques. 

S’aprova la declaració. 

S’informa sobre l’inici de curs 2020-2021 en el context de la covid-19 amb els reforços i 
les mesures en coordinació amb l’Oficina EduSalut. Explica la coordinació d’espais 
educatius interiors i exteriors incrementats als barris per esponjar els espais i la línia de 
treball estratègic de reforç de vincles de les escoles amb els territoris. S’aprofita per 
treballar en renovació pedagògica i educació a l’aire lliure. 

Expliquen el treball, a l’estiu, del Consorci d’Educació per a l’adequació d’espais i 
nombroses intervencions per als accessos a les escoles. S’informa de l’obertura de dos 
centres nous i d’una escola bressol. També de la formació de tres instituts escola amb 
fórmules diferents. 

S’expliquen intervencions en l’emergència climàtica i dels recursos per a l’educació 
inclusiva amb SIEI (suports intensius per a l’escolarització inclusiva) i TIS (tècnic/a 
d’integració social), els treballs en el Pla contra la segregació escolar i els canvis en 
l’adjudicació de beques. 

Es detecta una baixada en la matriculació a P3 i un augment d’alumnat amb NEE a les 
escoles bressol. Informen sobre el tema de la petita infància en el pròxim seminari web 
del cicle “I l’Educació a Barcelona, què”. 

S’informa de la posada en marxa del Pla de millores educatives a vuitanta centres. 

S’exposa el calendari de reunions i l’estat i les propostes de les comissions del CEMB. 

Es presenta l’informe de la Comissió de Treball de Segregació Escolar, Equitat i Inclusió. 

El Consell de l’FP presenta el grup de treball Formació Professional i Desigualtats de 
Gènere.  
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Es proposa treballar en les mesures concretes de trajectòria de l’informe. 

Es responen preguntes de representants de famílies amb relació a l’informe i a la 
previsió de tancament d’una escola a Sants-Montjuïc. 

S’informa sobre l’estat del Procés de participació de les escoles municipals de música 
als barris, treballat en el marc del CEMB. 

S’anuncia el 30è aniversari del CEMB i dels CEMD. 

En l’espai dedicat als territoris, es presenta una experiència del Districte de Sant Martí 
per desconcentrar la participació i prioritzar la tasca del veïnat, exposant la diversitat 
als barris i la dificultat que representa a l’hora de treballar amb les AFA. 

S’informa del canvi de nom de dos centres. 

• Sessió extraordinària del 17/12/2020  

El tinent d’alcaldia destaca el treball de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid, a l’empara 
del CEMB, i la tasca feta amb l’Oficina EduSalut. El paper important del consell per 
assumir el treball per a la socialització com a comunitat educativa per l’educació dels 0 
als 100 anys. Un pas important en aquesta crisi és el reconeixement de l’educació com 
a servei essencial. 

S’explica el canvi de denominació de consell escolar a consell educatiu. 

Es presenta un nou representant del consell d’entitats en el lleure. 

Es presenta la Síntesi de propostes i reflexions en la presentació de l’Informe sobre el 
desenvolupament de diàleg sobre les escoles municipals de música, que es troba en la 
primera fase. 

Es destaca la implicació de les escoles i les expectatives que obre la Mesura de govern 
de cultura i educació per a l’apropament d’aquests àmbits culturals. 

La representació de doctors/ores i llicenciats/ades creu que s’hauria de fer el possible 
per una continuïtat d’aquests estudis més enllà de l’ESO. 

Es fa un balanç de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid i s’explica l’evolució de les escoles 
i el desgast de la comunitat educativa. Cal obrir dimensions i s’ha après molt de 
l’experiència i de la voluntat per reforçar molts aspectes curriculars. 

Es presenta una proposta de la Taula i la possibilitat d’adherir-s’hi. És un 
reconeixement cap a la comunitat educativa: “Mig milió d’agraïments”. 
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Es presenten els informes del Pacte del Temps i d’innovació educativa. 

S’explica el calendari previst per a les quatre comissions engegades. 

En l’Espai dels Consells Educatius, la consellera de l’Eixample explica la iniciativa del 
districte en els entorns escolars, amb la mesura de govern del 2016 “Omplim els 
entorns escolars de vida”. 

S’aproven les instruccions per a la representació municipal als consells escolars de 
centres docents públics, escoles bressol i llars d’infants públiques (2020-2021). 

S’aprova la Memòria del CEMB i dels CEMD 2019-2020. 

El tinent d’alcaldia: explica la proposta del Consell de Cultura de la Ciutat. 

La comissionada explica la presentació del Pla de patis d’avui. 

Es fan aclariments dels temes tractats per la demanda de més claredat i transparència 
dels representants. 

• Sessió del 11/03/2021 

El tinent d’alcaldia: presenta les noves incorporacions al CEMB: el representant de les 
escoles de música i el representant d’universitats, en substitució de l’anterior. 

Destaca l’aprovació del Decret d’admissió com a instrument clau en el Pacte contra la 
segregació escolar impulsat pel síndic de greuges. 

La comissionada presenta el balanç i la informació de la Taula de Ciutat, Escoles i 
Covid, on un dels darrers temes treballats ha estat la previsió de les activitats d’estiu, 
amb el reforç d’un pla extraordinari. S’ha treballat per anar obrint a la presencialitat 
els espais fins ara híbrids, sobretot a secundària. 

Explica l’obertura d’una línia per revertir l’oferta pública a la ciutat amb la incorporació 
a la xarxa d’escoles públiques de centres abans concertats. 

S’informa que, davant la davallada demogràfica, s’ha optat per no tancar grups de P3 i 
mantenir ràtios més baixes. 

Es presenten les novetats sobre l’oferta en la preinscripció del curs 2021-2022. 

Els representants agraeixen la mesura i demanen que es tingui en compte la 
secundària, que ha patit molt per ràtios elevades, que dificulten el treball. 

Representant les famílies es mostren crítics amb les mesures del procés de les eines 
del decret i amb el Pla de xoc. Creuen que falla una base estructural i genèrica per 
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evitar la segregació i que es discrimina les mateixes famílies en la redistribució. Es 
debat sobre les places NEE. 

S’explica la redistribució i la idea d’avançar en l’educació com estableix la Llei 
d’educació de Catalunya, de compensar la desigualtat social de partida i avançar en 
una escolarització equilibrada i amb corresponsabilitat. Es reconeixen aspectes que cal 
millorar i el CEB ja treballa en l’avaluació d’impactes. 

S’informa dels debats a la Comissió de Mapa Escolar. A partir del decret es crearan 
espais per al debat de cara a la projecció de polítiques educatives de ciutat. 

Les direccions proposen la continuïtat i estabilització del plantejament d’enguany per 
aquesta expansió de l’educació a la ciutat que ha significat. 

Es debat sobre la diversitat que apropa famílies i rep el rebuig d’altres, dels bons 
programes a les escoles públiques i del dret a elecció entre escola pública i escola 
concertada. 

Sorgeix, per part de les famílies, el tema de detecció d’un decalatge de dades del Pla 
de xoc amb les reals, amb relació a l’alumnat NESE B. També reclamen les mesures, 
treballades al curs anterior, sobre l’assetjament, que troben molt importants pel fet de 
ser un tema d’actualitat i que no pot esperar.  Amb relació a la covid i la redistribució 
de professorat, troben imprescindibles els especialistes en educació especial, dels 
quals no es pot prescindir. 

Es presenta la valoració de l’informe d’escolarització de l’alumnat NEE A. 

Representants de famílies i de direccions de centres assenyalen les dificultats i la cerca 
de beques i solucions per cobrir les necessitats de l’alumnat NESE A en temps de 
migdia. Insisteixen en la importància d’aquest suport. 

Es presenten els treballs fets en les comissions: de Seguiment del Pla contra la 
Segregació Escolar i Anàlisi de Beques i Ajuts; de Mapa Escolar; d’Educació Emocional i 
Salut Mental i la Comissió d’Escoles, Entorns i Barris Educadors. 

La comissionada assenyala que hi ha un abans i un després del Decret d’admissions i 
un nou plantejament i ordenació de la programació educativa que preveu òrgans 
participatius com les taules locals de planificació i les comissions de participació en la 
programació. 

Es planteja al consell que la Taula de Mapa Escolar passi a constituir-se com a Comissió 
de Participació en la Programació, de manera estructural, com preveu el nou marc del 
Decret, i participi en la Taula Local de Planificació. 
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Els consellers i les conselleres insisteixen en la importància de mesures contra 
l’assetjament. No entenen la reducció de beques de menjador a secundària, després 
dels esforços per obrir instituts a temps complet i els avantatges que representava. 

Les famílies també parlen de problemes en les beques per a entitats esportives. 

Les entitats en el lleure reivindiquen les activitats fora de l’horari lectiu. 

• Sessió presencial  del 27/5/2021  

El plenari té lloc al Born Centre de Cultura i Memòria. Es convida a l’exposició “Per una 
educació en llibertat” i el comissari de l’exposició en fa una presentació. 

La comissionada fa un balanç de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid i la situació a les 
escoles amb informació de diferents actuacions des del plenari. Hi ha hagut millores en 
l’àmbit sanitari. 

Es destaca la Mesura de govern de la petita infància i la Taula per la Petita Infància, 
també amb la celebració del tercer seminari web; la jornada de formació per a 
representants de l’alumnat amb col·laboració del CJB; la constitució de la Taula per a 
l’Acord de Ciutat per a l’Educació 2030. Entre altres actuacions hi ha l’acabament de 
les comissions amb la confecció dels informes i la Taula de Ciutat, Escoles i Covid. 

S’anuncia el pròxim acte el 10 de juny, al Saló de Cent, en el qual es tancarà el curs, es 
farà una presentació de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid i se celebrarà el 30è 
aniversari del CEMB i dels CEMD. S’han elaborat documents per a aquestes finalitats. 

Es presenta l’informe de novetats en l’oferta d’estudis postobligatoris.  

S’expliquen els treballs d’orientació de les comissions obertes: Seguiment del Pla 
contra la Segregació Escolar i d’Anàlisi de Beques i Ajuts; Mapa Escolar i d’Educació 
Emocional i Salut Mental. 

En l’Espai dels Consells Educatius de Districte, la consellera de Sants-Montjuïc explica 
la mesura de govern sobre el projecte “Protegim les escoles”, que abastava el territori i 
incloïa 65 escoles. D’aquestes, n’hi ha 21 amb els projectes fets i que s’executarà 
aquest estiu. 

Les direccions de centres educatius proposen una adaptació normativa per a l’impuls 
d’una escola pública laica. Volen elevar aquest tema, que recau sobre les direccions, a 
un nivell superior. Es respecten les creences i no volen que resulti discriminatori, però 
s’han posat d’acord perquè els temes religiosos tinguin un tractament fora de l’horari 
lectiu o com a activitat complementària. 
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Hi ha un debat entorn de la denominació de centres d’alta complexitat i la pèrdua de 
recursos del Pla de xoc. 

S’explica l’existència de recursos complementaris i que al consell de direcció del CEB es 
planteja associar els recursos al percentatge d’alumnes, canviant el concepte de 
consideració de complexitat de l’escola. El treball s’ha centrat en una idea més 
territorial i no tant de centre més en la línia del Pla de Barris. 

Es proposa el pas a Comissió de Participació de Planificació Territorial per al Grup de 
Treball estructural de Mapa Escolar, d’acord amb el Decret d’admissió. 

S’anuncia la publicació dels resultats de l’avaluació del Pla de xoc contra la segregació 
escolar després de l’estiu. 

S’anuncia la confecció d’un catàleg de recursos i serveis adreçat als centres educatius 
de prevenció, detecció i atenció a la salut mental. Ha estat confeccionat amb 
col·laboració dels serveis de salut. S’anuncia, també, l’augment dels EMO 
(educadors/ores emocionals), abastant vuitanta centres educatius.  S’anuncia que 
s’han dedicat a escoles un de cada quatre projectes dels pressupostos participatius. 

 

COMISSIONS ESTRUCTURALS 

El CEMB disposa d’òrgans bàsics de treball de caràcter fix; aquestes diferents 
comissions es desenvolupen per reflexionar i fomentar la participació sobre qüestions 
d’àmbit educatiu que afecten la ciutat de Barcelona, no sorgeixen de l’interès o la 
preocupació de la comunitat educativa. 

 

COMISSIÓ PERMANENT 

El CEMB ha realitzat quatre sessions d’aquesta comissió, totes en format telemàtic i a 
través de la plataforma Decidim.Barcelona. 

• Sessió del 17/09/2020 

S’inicia la sessió amb una posada el dia de la situació sanitària, les incidències i els 
reforços incorporats per a la continuïtat dels aprenentatges. 

Sorgeixen preguntes i es manifesten inquietuds dels consellers sobre les inscripcions, 
es demana informació sobre els pressupostos participatius, l’absentisme detectat a 
Ciutat Vella, i xifres sobre els problemes d’escolarització de molts infants, en alguns 
casos per qüestions d’empadronament. 
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Es manifesten les diferències entre l’absentisme per la situació de pandèmia i causes 
diferents com la manca de confiança en el funcionament del sistema. Es dedueix que 
cal treballar col·lectivament amb independència de la procedència de l’alumnat. Hi ha 
una voluntat generalitzada per a la incorporació d’aquest alumnat. 

Es demana que no es tanquin temes molts treballats i que perdin empenta per la 
situació com el de les escoles de música. 

Es considera una mirada més transversal sobre temes com el Mapa Escolar i els centres 
d’alta complexitat. Es considera que l’Ajuntament podria donar un impuls per 
implementar les eines del pacte del síndic amb el Decret d’admissions. A la Comissió 
de Mapa Escolar es demana un canvi de zones. 

S’han dut a terme campanyes per conservar la calma davant discursos alarmistes, 
considerant que la constitució de la Taula no era suficient. 

Es tem un retrocés del protagonisme del treball contra la segregació escolar, l’FP i 
sobre temes d’innovació pedagògica o la postobligatòria. Es demanen protocols 
unificats per dur a terme activitats extraescolars i es reivindica l’associacionisme 
juvenil amb campanyes al CJB. 

Les inscripcions s’explicaran en una altra sessió i s’informa de les dades d’inici de curs. 

S’informa de l’existència d’un rastreig d’absències i una millora en l’admissió 
d’alumnes. Existeix un protocol de detecció de situacions amb risc de vulnerabilitat per 
permetre l’escolarització. 

Es presenta la comissió de treball sobre la “Definició de projectes sobre les escoles de 
música municipals”. 

Es fa la proposta de l’ordre del dia per al plenari del 14 d’octubre. Es proposa un 
plenari extraordinari i una CP per preparar-lo el dia 3 de desembre. 

Es presenten les propostes de comissions: unes d’estructurals, unes d’estratègiques 
que s’aniran incorporant i les de temes del Consell. 

Hi ha dues comissions treballades el curs passat per aprovar al desembre. 

S’informa de la renovació del reglament de l’FP amb aprovació dels grups municipals. 

S’informa que al proper plenari es parlarà dels processos participatius en el marc del 
Consell Educatiu, de la Taula transversal de Pla de patis, del debat sobre les escoles de 
música, del “Protegim les escoles” i de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid, entre d’altres 
temes. 
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Anuncia la participació del CEMD de Sant Martí a l’espai que dedica el CEMB. 

S’informa d’aspectes que cal millorar sobre els vots de les delegacions. 

S’informa del canvi de nom d’una escola i d’un institut. 

• Sessió del 03/12/2020 

Es presenta un informe actualitzat de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid on es tracten 
els temes sobre: adequació de centres, espais habilitats i entorns i el treball amb 
l’oficina CatSalut. S’ha reforçat el treball amb Acció Social creant un triangle escola-
salut-acció social, reforçant la coordinació dels serveis d’atenció a la infància i a 
l’adolescència. 

S’està treballant amb plans d’ocupació per reforçar els equips, en la bretxa digital i les 
mancances, substitucions i emergències que van sorgint. S’espera recuperar espais per 
als aprenentatges i la pedagogia i per a la recuperació del sobreesforç per la ja 
anomenada “fatiga pandèmica”. 

Es presenta una proposta de campanya de comunicació de reconeixement dels 
sobreesforços de la comunitat educativa amb el segell de la Taula. 

Es presenta l’informe de la comissió del “Pacte del Temps per a uns hàbits saludables”. 
Es proposa suport a les famílies i a les activitats esportives. 

Les famílies s’interessen pels estudis professionals de dansa inclosos en el tema de 
l’activitat física i per la difusió de l’informe. 

S’explica el treball per a la recuperació dels menjadors en una inversió a quatre 
instituts, com a línia de treball estratègica oberta compartida amb el Departament 
d’Educació. Es treballa en un projecte en aquest sentit que es concreta més amb 
l’augment dels instituts escola. 

Demanen que es pugui entrar més tard als instituts i que hi hagi menjadors. 

S’explica que es col·labora amb la proposta de reforma horària, encara sense 
compromís. Manquen consideracions i sensibilització. 

Es presenta la proposta per a l’ordre del dia del plenari extraordinari del 17 de 
desembre. Cal aprovar comissions per engegar-ne de noves. També es presenta la 
memòria per a l’aprovació. 

Les famílies expliquen l’aprovació, a Ciutat Vella, d’una declaració per a l’aprovació del 
Decret d’admissions. Creuen important tractar-ho al plenari. 
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S’informa de la celebració del 30è aniversari de Ciutats Educadores i de la 3a sessió del 
seminari web —debats oberts pel Consell Educatiu— que tractarà sobre el temps fora 
de l’horari lectiu i el seu reconeixement com a temps educatiu. 

S’informa de la jornada del Pla de transformació de patis, a l’empara del Consell 
Educatiu. Serà en clau més interna per fer-ne una avaluació. 

Les famílies presenten un punt de l’ordre del dia per consensuar una declaració per 
traslladar-la als consells escolars de centre: la campanya d’Amazon “Un clic per a 
l’escola”. Es debat, hi ha consens i es portarà al plenari del dia 17 de desembre. 

La comissionada afegeix un punt de l’ordre del dia per al principi del curs 2021-2022. 
Una proposa per treballar el tema de l’alimentació sostenible.  

• Sessió del 18/02/2021 

S’informa sobre la situació amb relació a la pandèmia, les consideracions de la Taula de 
Ciutat, Escoles i Covid i mesures i indicacions de l’Administració. 

S’anuncia el nou Decret d’admissió, considerant-lo clau per la lluita contra la 
segregació en el marc del pacte impulsat pel síndic. 

S’informa dels motius del retard en la regularització dels professionals de les escoles 
bressol i del desplegament de la nova funció pública. Es considera mantenir informats 
els treballadors mitjançant les direccions. 

S’explica l’evolució dels programes d’entorns escolars, el protagonisme dels infants i 
les mobilitzacions de les AFA en l’àmbit comunitari. 

Els consellers i les conselleres se senten decebuts per la manca d’informació sobre les 
adscripcions i sobre temes molt treballats amb corresponsabilitat, com el de la 
segregació. Apunten temes que cal tenir en compte com la demografia, l’excés de 
competitivitat entre centres i la coordinació en mobilitat i entorns. 

En algun territori, els representants han iniciat una gran tasca conjunta per les 
complicacions aparegudes per treballar en conjunt i els agradaria continuïtat. 

L’Administració explica que el decret reconeix les línies treballades amb la comunitat 
educativa i per coherència pedagògica i que és un model de traspàs que cal consensuar 
i ajustar amb horitzó 2023. 

Consellers/eres representants del professorat troben a faltar l’abordatge, en el decret, 
de temes importants com limitar la ràtio a 15 alumnes i que no es prenguin mesures 
més universals com la gratuïtat de llibres, de menjadors o de beques. Creuen que les 
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mesures preses no resolen significativament la segregació i segueixen preocupats per 
la competitivitat entre centres. 

Membres de la Comissió de Mapa Escolar expliquen que es qüestiona el model 
d’institut escola, que es presenta com a solució indiscutible. Proposen obrir un debat 
sobre l’institut escola. 

Representants de famílies creuen que no es lluita contra la segregació limitant l’accés a 
les famílies més desafavorides. Proposen la igualtat d’elecció entre famílies i la posada 
de recursos allà on calgui. 

Es presenta la valoració de l’informe d’escolarització de l’alumnat NEE A per decidir la 
seva incorporació al proper consell plenari. L’objectiu és un major coneixement de la 
realitat, que obliga el decret d’inclusiva, per fer el desplegament amb un millor 
plantejament i resposta més eficient. 

Representants de l’FP i d’escoles bressol recorden els treballs fets i les orientacions en 
relació amb les diversitats funcionals i la detecció precoç. 

Altres representants assenyalen la necessitat d’un canvi de paradigma per treballar 
aquests temes. Que s’evidencia el decalatge entre el que diu el decret i els recursos 
actuals. Destaquen la diferència entre escoles d’educació especial concertades i 
públiques, on aquestes disposen d’uns mínims, mentre que a les concertades es 
detecten tota mena de mancances. 

Es presenta l’ordre del dia per al plenari de l’11 de març, on s’inclourà el tema de 
l’educació especial. 

La representació de la Comissió de Mapa Escolar creu que l’elaboració dels criteris de 
planificació de l’oferta podria esdevenir una eina de lluita contra la segregació i 
demana més definició sobre eines de política local. 

Es proposen sessions conjuntes de segregació i mapa escolar. 

S’informa que es treballa amb un grup de reflexió i revisió del model del Pla de l’esport 
en edat escolar i se’n proposa la participació. 

S’informa de la darrera incorporació de representació de les escoles de música al 
CEMB. 
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• Sessió del 29/04/2021 

Es presenten les dades actuals de l’estat de la pandèmia i altres aspectes tractats a la 
Taula de Ciutat, Escoles i Covid. 

Es destaquen els avenços en la postobligatòria, la constitució del Consell de l’FP i la 
Mesura de govern per a la petita infància. 

Altres temes destacats són el reforç de les xarxes dels espais familiars i el treball en 
l’educació emocional i la salut mental, amb un grup de treball a la Taula de Ciutat. 

S’anuncia el tancament de les comissions d’aquest curs. Es parla d’una sessió del 
seminari web sobre transformació de patis i de les jornades de formació per a 
representants d’alumnes. 

S’informa sobre la creació d’una Taula per a l’Acord de Ciutat per a l’Educació 2030 i 
del 30è aniversari del CEMB el 10 de juny. 

El sector de famílies s’interessa per l’abordament del tema de l’assetjament, que 
només es va tractar entre iguals a la comissió i proposen una nova comissió amb més 
abastament sobre la temàtica. 

S’informa dels treballs de l’Ajuntament sobre l’abús sexual amb petits. Es considera 
cercar el prisma per al seu tractament, més que en el cas puntual, per donar-li més 
profunditat i la importància que es mereix.  

Es debat l’àmbit d’actuació i les competències de les institucions que formen part del 
Consell. Es parla de la postobligatòria, de les escoles d’adults i de la representació de 
les universitats i del Consell Assessor d’Universitats (CAMU). 

S’explica el funcionament de la Taula de Ciutat, on es treballarà en sis comissions. Es 
convida els membres de la Comissió Permanent a formar-ne part. 

Es fa la proposta de l’ordre del dia per al plenari del 27 de maig de manera presencial i 
amb una exposició i unes propostes de treball. 

En l’odre del dia del plenari no es podran donar les dades de preinscripció i es prepara 
una presentació de novetats dels estudis postobligatoris. 

S’informa dels altres punts de l’OD com del tancament de les quatre comissions 
obertes, el calendari de sessions, les festes i el 30è aniversari. 

S’explica l’estat del recorregut dels sis informes i de l’acompanyament per a la seva 
presentació i elevació a les institucions. 
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S’explica el debat al Consell Escolar de Catalunya sobre l’avantprojecte de la 
composició dels consells educatius i del seu canvi de denominació. 

Sorgeix el tema de les adscripcions i el fet que, globalment, sembla que té més 
consens, però es veu de manera diferent que quan baixa al territori. 

La representació del Consorci explica que són temes que s’han anat compartint com a 
model de racionalització i que s’ha treballat amb un model de sis escoles i dos instituts. 

Els representants de famílies consideren que s’han comunicat, més que compartit. 
Troben moltes dificultats per treballar amb les autèntiques dades. 

La secretaria i la comissionada parlen del nou decret i que preveu una comissió de 
participació dels municipis. 

Les famílies consideren que, en el cas de Barcelona, caldria treballar amb els districtes, 
ja que amb tota la ciutat seria difícil i massa feixuc. 

Expliquen que cal veure com s’articula. 

 

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ  

Aquesta comissió, a partir de diferents espais de treball, pretén fomentar la 
participació de la comunitat educativa i garantir la representativitat i la comunicació de 
cada sector de la comunitat.  

• TAULA DE TREBALL D’ALUMNAT   

Durant aquest curs el CEMB ha plantejat en diferents moments la creació d’una taula 
de treball per l’alumnat representant en resposta a la seva demanda sobre la 
necessitat de disposar d’un espai d’intercanvi per assegurar la representativitat i la 
comunicació del seu sector. 

Però a causa de les urgències sobrevingudes, la manca de personal i l’endarreriment 
de les eleccions, el CEMB ha decidit ajornar la implementació d’aquesta taula.  

• FORMACIÓ DE L’ALUMNAT REPRESENTANT  

El CEMB s’ha coordinat periòdicament amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 
per continuar traçant una línia estratègica conjunta i dur a terme diferents accions per 
fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el marc 
dels centres educatius. 
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A causa de la situació provocada per la covid-19, la formació per a representants de 
l’alumnat organitzada per l’octubre de 2020 finalment s’ha desenvolupat el març de 
2021. 

En aquesta sessió s’han format alumnes que exerceixen algun càrrec de representació 
al seu institut per tal de dotar-los d’eines de participació estudiantil.  

Així mateix, en posposar-se les eleccions del Consell Escolar de Centre al novembre, 
s’han portat a terme diferents reunions de coordinació per preparar la formació 
destinada a tot aquell alumnat que es vulgui presentar com a Conseller Escolar.   

• SUPORT A ENTITATS (SUBVENCIONS)  

Des del Consell Educatiu Municipal de Barcelona s’ha fet la revisió i valoració de les 
subvencions ordinàries pel que fa a l’epígraf de participació, bàsicament referides a 
demandes d’associacions de famílies per promoure la participació del seu sector. S’han 
valorat tres subvencions de manera satisfactòria. 

 

COMISSIÓ DE MAPA ESCOLAR 

En aquesta comissió de treball s’han elaborat uns criteris per orientar i millorar el 
mapa escolar a partir de l’anàlisi de les adscripcions, l’oferta de places i la segregació 
escolar. 

Pla de treball: 

• 8/2/2021 Benvinguda, objectius i pla de treball. 
• 8/3/2021 Presentació d’Isaac Gonzàlez sobre adscripcions en el pas d’educació 

primària a secundària en l’àmbit català. 
• 14/4/2021 Presentació d’Adrian Zancajo sobre oferta de places. 
• 10/5/2021 Presentació de Bernat Albaigés sobre segregació escolar. 
• 5/7/2021 Aprovació de l’informe i tancament. 

Membres: 21 membres 

Experts/ertes: 

• Isaac Gonzàlez, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya. 
“L’adscripció primària-secundària a Barcelona”.  

• Adrián Zancajo, investigador postdoctoral a l’School of Education de la 
Universitat de Glasgow. “Mapa escolar de Barcelona: zonificació escolar i oferta 
de places”.  
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• Bernat Albaigés, assessor de l’Àrea d’Infància del Síndic de Greuges de 
Catalunya. “El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya i els principals 
canvis introduïts en el nou Decret d’Admissions i Programació de l’Oferta 
Educativa”. 

Conclusions: 

Compensar de manera progressiva els dèficits i els superàvits de places escolars en els 
diferents barris de la ciutat, apostant per una escolarització de proximitat.  

Incrementar el nombre de places públiques i incorporar centres concertats a la xarxa 
pública.  

Revisar el model de zones educatives per tal de garantir en major grau la cobertura de 
places.  

Delimitar les zones educatives en funció de criteris d’heterogeneïtat en la composició 
social.  

Reduir el nombre mínim de centres que poden triar les famílies, dels dotze actuals (sis 
de públics i sis de concertats) a sis (tres de públics i tres de concertats), i fomentar que 
el nombre màxim sigui similar en les diferents zones educatives.  

Configurar un sistema d’adscripcions heterogeni.  

Vetllar perquè el sistema d’adscripcions entre centres de primària i secundària 
garanteixi que tots els alumnes escolaritzats disposaran de plaça en un centre adscrit. 

Acompanyar les polítiques de reconfiguració del mapa escolar d’altres mesures 
efectives en la lluita contra la segregació escolar.  

Ajustar l’oferta de places per tal que la reserva de places no es tradueixi en un dèficit 
d’alumnat en els centres més segregats.  

Reforçar la confiança en el sistema públic d’ensenyament a través de millores en els 
projectes educatius dels centres. 

Fomentar la realització de portes obertes en clau col·laborativa i reforçant el discurs 
compartit a favor de l’equitat.  

Garantir la representació dels diferents agents educatius en les taules locals de 
planificació educativa.  
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COMISSIONS ESPECÍFIQUES APROVADES PER LA 
COMUNITAT EDUCATIVA   

Les comissions són els òrgans bàsics de treball del CEMB i durant aquest darrer any, 
per tal de garantir la participació de tots els membres de la comunitat educativa i 
millorar la qualitat de l’educació a la nostra ciutat, s’ha implantat una nova 
metodologia. 

Aquesta nova dinàmica permet que les comissions siguin espais de debat i reflexió, en 
les quals s’elabora conjuntament un pla de treball, es recull informació i dades per 
tenir un coneixement més ampli i, mitjançant la col·laboració d’una persona experta, 
es redacta un document resum del contingut tractat a les sessions. Finalment, aquest 
informe o dictamen es fa arribar a l’Administració, departament, etc., corresponent 
per tal que la veu de la comunitat educativa sigui escoltada. 

A partir de les necessitats i els interessos de la comunitat educativa, aquest any s’han 
creat les comissions de treball següents. 

 

SEGREGACIÓ ESCOLAR 

En aquesta comissió s’ha avaluat l’aplicació del Pla de xoc contra la segregació escolar 
a partir de l’anàlisi de la distribució de l’alumnat i la planificació i distribució de 
recursos. 

Pla de treball: 

• 10/12/2020 Benvinguda, objectius i pla de treball. 
• 1/2/2021 Presentació del CEB sobre la matrícula viva i la reserva de places del 

curs 21/22. 
Presentació de Xavier Bonal sobre distribució de l’alumnat. 

• 1/3/2021 Presentació de Sheila González sobre planificació i distribució dels 
recursos en la lluita contra la segregació escolar. 

• 3/5/2021 Presentació del CEB  sobre l’aplicació del Pla de xoc contra la 
segregació escolar.  

Membres: 18 membres 
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Experts/ertes: 

• Xavier Bonal, catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
“Segregació escolar a Barcelona”. 

• Maria José Cesena, cap de servei de l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva del 
Consorci d’Educació de Barcelona. 

• Manel Díaz, cap d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona. “Gestió 
de la matrícula continuada i reserva de places”. 

• Sheila González, investigadora del Departament de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. “Planificació i distribució dels recursos per lluitar 
contra la segregació escolar”. 

Conclusions: 

Promocionar escoles competents, no competitives.  

Continuar millorant la capacitat de detecció d’alumnat amb NESE. 

Ajustar l’oferta de places a la realitat demogràfica.  

Impulsar la reserva de places i el límit de places per alumnat amb NESE.  

Continuar excloent els centres educatius més segregats dels processos de matrícula 
viva.  

Repensar el mapa escolar. La segregació escolar és més alta que la segregació 
residencial.  

Informar, assessorar i acompanyar les famílies en el procés d’escolarització.  

Garantir la representació dels diferents agents educatius en les taules locals de 
planificació educativa.  

 

BARRIS EDUCADORS: EXPANSIÓ COMUNITÀRIA 

En aquest grup s’ha fomentat la coneixença i la coordinació dels diferents espais i 
agents educatius i comunitaris a partir del reconeixement de bones pràctiques des dels 
diferents àmbits i barris de la ciutat i les dades a l’Administració educativa sobre quins 
equipaments educatius. 
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Pla de treball: 

• 3/3/2021 Benvinguda, objectius i pla de treball. 
• 15/3/2021 Presentació de Pilar Gargallo i Edgar Iglesias sobre com fomentar la 

coneixença i la coordinació dels diferents agents educatius i comunitaris. 
• 19/4/2021 Presentació de Mireia Civís sobre l’ús social dels centres educatius. 
• 17/5/2021 Presentació d’Àngels Cadena sobre com dotar de contingut l’espai 

públic per ser educatiu.  
• 28/6/2021 Aprovació de l’informe i tancament. 

Membres: 13 membres 

Experts/ertes: 

• Pilar Gargallo, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya, i Edgar Iglesias, doctor en Pedagogia i investigador a 
la Universitat de Girona. “Com fomentar la coneixença i coordinació dels 
diferents agents educatius i comunitaris?” 

• Mireia Civís, doctora en Pedagogia i professora de la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Blanquerna - Universitat Ramon Llull. 
“Ús social dels centres educatius”. 

• Àngels Cadena, directora de l’Escola Mercè Rodoreda de Barcelona. “Expandim 
l’educació, aules sense parets”. 

Conclusions: 

Vetllar perquè tots els infants puguin disposar de com a mínim una oferta de dues 
activitats de fora escola d’índole diferent, així com d’activitats de lleure durant les 
vacances d’estiu.  

Difondre bones pràctiques de coordinació entre entitats educatives d’arrel comunitària 
a fi de fomentar el seu desplegament en altres contextos.  

Reforçar la incorporació de figures d’enllaç entre els centres i la resta d’agents que 
componen la comunitat educativa.  

Ampliar l’obertura dels centres educatius al conjunt de la comunitat.  

Redissenyar l’espai públic en clau educativa. 

Donar continuïtat al treball de col·laboració entre equipaments educatius i culturals de 
la ciutat i a l’ús de l’espai públic per part dels centres a través de l’impuls de nous 
projectes. 
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EDUCACIÓ EMOCIONAL I SALUT MENTAL 

En aquesta comissió de treball s’ha fomentat i orientat l’acompanyament pràctic per a 
la gestió de l’educació emocional i la salut mental a partir d’analitzar les diferents 
etapes educatives i els agents que intervenen en aquest procés educatiu. 

Pla de treball: 

• 25/1/2021 Benvinguda, objectius i pla de treball. 
• 22/2/2021 Presentació de la Direcció d‘Envelliment i Cures, de l’Ajuntament de 

Barcelona sobre les accions de salut mental per la comunitat educativa. 
Presentació de Montse Colilles sobre l’educació emocional i la salut mental a 
infantil. 

• 22/3/2021 Presentació d’Àlex Rodríguez sobre l’educació emocional i la salut 
mental a primària. 

• 26/4/2021 Presentació de Santiago Batlle sobre l’educació emocional i la salut 
mental a secundària. 

• 31/5/2021 Presentació d’Imma Reguant sobre l’educació emocional i la salut 
mental a postobligatòria. 

Membres: 16 membres 

Experts/ertes: 

• Montse Colilles, psicòloga i psicoanalista formadora i assessora d’equips 
d’educació infantil: “L’acompanyament pràctic per a la gestió de l’educació 
emocional i la salut mental a l’educació infantil”.  

• Àlex Rodríguez, psicòleg del CSMIJ de la Fundació Nou Barris: 
“L’acompanyament pràctic per a la gestió de l’educació emocional i la salut 
mental a l’educació primària”.  

• Santiago Batlle, especialista en Psicologia Clínica, adjunt a la Direcció de Procés 
d’Atenció Comunitària i Programes Especials de l’Institut de Neuropsiquiatria i 
Addiccions del Parc de Salut Mar: “L’acompanyament pràctic per a la gestió de 
l’educació emocional i la salut mental a l’educació secundària”. 

• Immaculada Reguant, subdirectora general d’Educació Inclusiva, i Juan Carlos 
Barroso, coordinador del Grup d’Emergències Psicosocials del Consorci 
d’Educació de Barcelona: “L’acompanyament pràctic per a la gestió de 
l’educació emocional i la salut mental a l’educació postobligatòria”.  
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Conclusions: 

Garantir la incorporació transversal de l’educació emocional en la programació 
curricular dels centres en el conjunt de les etapes educatives, des de l’escola bressol 
fins a l’educació postobligatòria. 

Reforçar els recursos d’acompanyament i suport emocional, sobretot en l’educació 
infantil de primer i segon cicle. 

Impulsar mecanismes per donar resposta de manera efectiva i integral als problemes 
de conducta que es donen als centres educatius. 

Disposar de figures d’atenció psicològica que puguin sostenir emocionalment els 
equips docents.  

Seguir impulsant el desplegament dels educadors/ores emocionals a un nombre més 
elevat de centres educatius de la ciutat.  

Impulsar la figura de l’orientador/a educatiu/iva en els centres que imparteixen cicles 
formatius.  

Impulsar la digitalització dels serveis d’atenció a la salut mental i emocional.  

Reforçar les estratègies de coordinació entre els diferents serveis i recursos existents 
en el territori.  

 

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ EN RESPOSTA A PRIORITATS 
POLÍTIQUES O DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Durant aquest 2020-2021, el CEMB ha impulsat diferents accions participatives en 
resposta a qüestions de rellevància política o de demanda per part de la comunitat 
educativa. 

 

PROGRAMA “TRANSFORMEM ELS PATIS”  

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat “Transformem els patis”, un programa perquè el 
2030 tots els patis, de centres públics d’educació infantil, primària, instituts escoles i 
centres d’educació especial, siguin un espai d’oportunitats educatives, que incorporin 
la perspectiva de gènere, la lluita contra l’emergència climàtica i la recuperació de la 
vida comunitària. 
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A mitjans d’octubre del 2020, s’inicia aquest programa amb la priorització dels centres 
educatius, a partir dels criteris següents:

• Necessitats tècniques 
• Equitat i priorització del territori 
• Interès de ser refugi climàtic 
• Motivació de la comunitat 

educativa 

 

 

 

El 17 de desembre de 2020 s’ha fet una roda de premsa per presentar els dotze 
centres seleccionats. 

A mitjans de gener comença el procés de cocreació de cada centre; en aquest procés hi 
ha de participar tota la comunitat educativa del centre; per aquest motiu, es demana a 
les escoles que creïn un grup amb representants de tots els sectors.  

A continuació detallem les sessions del procés de cocreació. 

• Del 23 al 3/2/2021 Constitució del grup motor de cada centre i sessions 
informatives. 

• Del 3 al 10/3/2021 Sessions de treball dinamitzades del grup motor. 
• Del 15 al 20/3/2021 Sessions del grup motor amb l’equip d’arquitectes.  
• Del 21 al 4/5/2021 Sessions del grup motor amb l’equip redactor.   

Aquest procés s’ha completat amb un cicle de formació virtual, organitzat amb la 
col·laboració de l’Associació de Mestre Rosa Sensat. 

En aquesta formació hi han assistit un parell de docents del grup motor de cada centre 
per tal d’obtenir eines i recursos per gestionar la resta del grup en la priorització i 
disseny de la transformació del seu pati.  

Les sessions de formació han estat les següents:  

• 7/4/2021 OPORTUNITATS EDUCATIVES QUE ENS DONEN ELS PATIS. Incorporar 
tots els sabers en la transformació dels espais exteriors de l’escola. 

• 12/5/2021 LA PARTICIPACIÓ DELS NENS I LES NENES EN LA TRANSFORMACIÓ 
DEL PATI. Què vol dir acollir la veu dels infants en una escola democràtica. 

Durant l’estiu del 2021 s’inicien les obres de transformació als dotze patis. 

En relació amb el programa pel curs 2021/2022, al mes d’abril aquest s’inclou dins la 
Convocatòria Unificada de Programes (CUP) del Consorci d’Educació de Barcelona i 
durant el mes de juny es porta a terme la selecció de les noves escoles. 
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TAULA DE CIUTAT, ESCOLES I COVID  

Es proposa crear una taula de ciutat com a espai de seguiment on compartir 
informacions i valoracions de la situació de les escoles (de 0 a 16 anys) en context 
covid a Barcelona. 

Les funcions d’aquest espai, que ha tingut com a punt fort la participació dels quatre 
principals actors de la comunitat educativa (administració pública-professorat-famílies-
alumnat), s’han centrat en el que ha passat a les escoles en l’aplicació de les diferents 
mesures i protocols aparegudes arran de l’emergència sanitària que s’està vivint. 

S’ha analitzat, valorat i sospesat les mesures, els protocols i les noves necessitats i 
idees que se n’han derivat.  

Membres:   

La clau de crear un nou espai per encarar aquesta situació puntual ha estat assegurar 
la representativitat però, alhora, l’efectivitat, agilitat i sobretot la capacitat d’avançar i 
anticipar-se. El nombre de membres ha estat reduït (màxim 15) i representatiu i, per 
damunt de tot, s’ha participat amb actitud proactiva i resolutiva.   

Per aquest motiu, s’ha proposat una taula ad hoc en el marc del CEMB i l’objectiu ha 
estat dotar-la de la màxima operativitat i especificitat.  

Els membres de la Taula s’agrupen en els quatre sectors principals (vegeu el web del 
CEMB per a més informació): 

• Institucions i administracions educatives 
o Àmbit polític: alcaldessa de Barcelona i presidenta del CEMB, president 

del Consorci d’Educació de Barcelona, tinent d’alcaldia i comissionada 
d’Educació 

o Àmbit gerencial: gerent del CEB, gerent de l’IMEB, gerent de l’ASPB i 
gerent del Consorci Sanitari de Barcelona 

o Àmbit participatiu: Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) 
• Professorat (direccions, associacions i sindicats) 
• Famílies 

Pla de treball: 

Les convocatòries s’han portat a terme des d’Alcaldia, la primera va ser el 7 de 
setembre a al tarda. 
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La Taula ha tingut una periodicitat quinzenal; aquesta s’ha valorat en funció dels 
esdeveniments i l’evolució de la pandèmia.   

S’han fet tretze sessions; aquestes trobades han estat en línia amb un nucli presencial 
a l’Ajuntament de Barcelona.  

La taula es va tancar el 10 de juny de manera solemne al Saló de Cent de la ciutat en 
presència de l’alcaldessa de Barcelona i amb un debat sobre el paper de la taula durant 
el curs al mateix Saló de Cent. 

Conclusions:  

La Taula ha elaborat diferents informes i ha informat dels resultats de les sessions a la 
Comissió Permanent del CEMB, la qual les ha elevat al Plenari, incorporant dades de la 
situació actualitzades per part de l’Oficina Escoles-Salut.  

En total, s’han aixecat dotze informes, una declaració inicial, un manifest, s’ha creat un 
document amb deu aprenentatges (fullet i cartell) i un vídeo explicant la creació i el 
funcionament de la taula. (Vegeu el web del CEMB per a més informació.) 

 

ACORD EDUCACIÓ 2030  

Al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona s’aprova una proposició que promou l’Acord 
de Ciutat per l’Educació 2030, en el marc del Pacte per Barcelona de juliol de 2020; 
l’ODS 4 de l’Agenda 2030 de Barcelona; l’informe Oportunitats educatives a Barcelona 
2020-2021 elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

Pla de treball: 

En una primera fase de desembre a febrer (2020-2021) es plantegen els objectius 
següents: 

• Activació de la secretaria tècnica per al procés d’Acord de Ciutat Edu2030 en el 
Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) amb el suport de la Direcció de 
Relacions Institucionals de l’Ajuntament (que va coordinar la Taula de ciutat per 
al Pacte per Barcelona de juliol de 2020).  

• Acord sobre el procés, els àmbits temàtics, els estudis previs, l’estructura del 
document i els experts externs per a l’Acord de Ciutat per l’Educació 2030 entre 
els grups municipals favorables a la proposició. 

En una segona fase entre febrer i maig del 2021, les tasques planificades són les 
següents: 
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• Encàrrec d’estudis i informes breus externs sobre: 
o Com avancem cap a un model d’escola comunitària? Els aprenentatges 

de la línia educativa de Pla de Barris [Proposta: Jordi Collet, Universitat 
de Vic] 

o Com podem prevenir la segregació escolar aprofundint en el Pla de xoc? 
[Proposta: Xavier Bonal i Sheila González, Universitat Autònoma de 
Barcelona] 

o Com garantir la gratuïtat efectiva de l’educació a Barcelona per a tots 
els nivells educatius i edats? 

o Com podem avançar cap al reforç, la diversificació i l’equitat en les 
oportunitats educatives al llarg de la vida +20? 

o Com serà la població en edat escolar de l’any 2030? [Oficina Municipal 
de Dades] 

o Com fer de l’educació postobligatòria una política metropolitana? 
• Elaboració de l’esborrany de document de bases per a l’Acord de Ciutat 

Edu2030 per part dels serveis tècnics de l’IMEB i el Consorci d’Educació. Aquest 
document de bases inclourà, per a cadascun dels àmbit temàtics de l’acord, els 
continguts següents: 

o diagnosi sintètica de la situació de partida, 
o Proposta d’objectius estratègics per al 2030 amb fites concretes per al 

2025 i el 2030, i 
o proposta de principals línies d’actuació. 

• Seguiment i debat polític entre els GM favorables a la proposició sobre els 
estudis externs i informes preliminars per al document de bases que vagi 
lliurant la secretaria tècnica. En les reunions de seguiment s’aniran perfilant 
propostes d’objectius, fites i línies d’actuació i, si escau, es demanaran 
informacions addicionals a la secretaria tècnica. 

I en una fase 3 entre maig i octubre del 2021, es planteja el següent: 

• Constitució de la taula i sessió inaugural del plenari de la Taula (incloent-hi un 
acte públic de presentació). 

• Constitució i dues sessions de treball de les comissions temàtiques.  
• Partint dels estudis externs i dels documents de bases per a l’Acord Edu2030 

elaborats per la secretaria tècnica, les comissions temàtiques el treballaran per 
elaborar-lo com a document estratègic (mantenint la mateixa estructura i 
extensió del document de bases) que tindrà la voluntat de ser una agenda i full 
de ruta.  

• Segona sessió del plenari de la Taula per negociar i pactar la versió final del 
document de l’Acord Edu2030, sobre la base dels documents elaborats per les 
comissions. 
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• Identificació de les fites i actuacions en què el Departament d’Educació té un 
paper clau i negociació del Govern municipal amb el Departament d’Educació 
de la Generalitat sobre els compromisos que s’haurien d’incloure a l’acord. 

• Aprovació de la proposta d’Acord Edu2030 per part de la Taula per traslladar al 
plenari del CEMB i plenari municipal (incloent-hi el mecanisme de seguiment).  

L’acabament d’aquest procés de l’Acord 2030 queda ajornat pel curs 2022, en el qual 
es convocarà la segona sessió de la Taula i s’aprovarà el document definitiu, aixecant-
lo al Plenari del CEMB i posteriorment al Plenari de l’Ajuntament.   

 

ESPAIS DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU  

Des del CEMB s‘ha creat un cicle de debats d’àmbit de ciutat, sota el nom “I l’educació 
a Barcelona, què?”, on conflueix tota la comunitat eductiva per reflexionar sobre la 
importància social de l’educació en temps de la covid-19 a Barcelona, des del punt 
d’inici següent:  

Barcelona ha estat confinada durant més de dos mesos i durant el mes de juny ha 
iniciat un lent desconfinament, en alguns aspectes desconcertant. Des de molts àmbits 
de la nostra societat s’han aixecat veus demanant atenció, prioritat, plans de xoc, 
rescats, inversions mai imaginades, noves mesures de funcionament, i, tot plegat, 
capbussats en una incertesa radical i, per tant, molt complexa de gestionar per part de 
tots els agents que interactuen.  

No obstant això, durant tot aquest procés s’ha sentit a parlar ben poc del sector 
educatiu; de fet, a causa de les mesures inicials del confinament, amb el tancament 
immediat d’escoles, els infants i joves han viscut una situació insòlita i d’un dia per 
l’altre. S’han trobat a faltar mesures que facilitessin el trànsit per a aquest escenari 
impensable a l’inici del curs 2019-2020 i, per tant, les conseqüències del confinament 
per als infants i joves s’hauran d’afrontar en els pròxims mesos (a escala 
d’aprenentatges, de suports emocionals, etc.). 

Aquest 2020-2021 el CEMB ha organitzat dos debats; a continuació en detallem el 
contingut. 

 

CICLE DE DEBATS: “I L’EDUCACIÓ A BARCELONA, QUÈ?” 

Arran de diverses demandes que van arribar al Consell Educatiu amb relació a 
l’educació infantil, especialment en l’etapa 0-3, es va dissenyar el primer debat.  
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8 de setembre de 2020, de 17.30 a 19.00 h: L’EDUCACIÓ INFANTIL I L’ESCOLA BRESSOL 
DAVANT LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19: Noves formes de relacionar-se i 
d’aprendre. 

L’educació infantil del 0-3 és un àmbit estratègic fonamental a l’hora de 
promoure els drets i les oportunitats dels infants.  
A banda de ser un recurs bàsic per a les famílies per conciliar la seva vida 
laboral i familiar, aquest àmbit ofereix als infants oportunitats de 
desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional en plenes garanties en 
una etapa primerenca determinant per a la seva trajectòria vital futura.  
Per a la població socialment menys afavorida, l’educació infantil ajuda a 
prevenir i a combatre els efectes privatius que la pobresa infantil genera en el 
desenvolupament dels infants que la pateixen. 
Amb la crisi provocada per la covid-19 s’ha posat poca atenció en aquesta 
etapa educativa i s’ha concebut només com un espai de cura i custòdia i no 
plenament educatiu. 

o Han participat en el debat: 
 Vicenç Arnaiz, psicòleg i president de l’Observatori de la Infància 

i la Família de Menorca. 
 Maribel Pasarín, directora de Promoció de la Salut de l’Agència 

de Salut Pública de Barcelona. 
 Moderat per Maria Roca, directora de l’Escola Bressol Municipal 

Cobi. 
 Benvinguda a càrrec de Maria Truñó, comissionada d’Educació. 

Seguint en la línia dels debats anteriors, la temàtica del darrer debat se centra en les 
reflexions següents. 

9 de desembre de 2020, de 18.00 a 19.30 h: L’EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA: 
Equitat i qualitat a les tardes amb extraescolars 

El curs vinent educatiu 2020-2021 planteja reptes nous. Les aules s’hauran de 
multiplicar i la ciutat haurà de posar a disposició de les escoles espais i recursos 
per complir les condicions sanitàries. 
Aquesta situació pot esdevenir una oportunitat perquè l’escola s’obri a la 
comunitat i la comunitat entri a l’escola. Perquè en un territori amb un 
ecosistema educatiu connectat hi guanya tothom, sobretot els infants i joves, ja 
que permet millorar l’equitat, incrementar la cohesió social i enfortir el vincle 
comunitari. Ara més que mai cal incrementar les oportunitats educatives de 
tothom connectant temps, espais i agents educatius. 
És el moment de descentralitzar l’escola, no per restar-li poder sinó per 
multiplicar-ne l’impacte en les oportunitats educatives d’infants i joves. 
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o Han participat en el debat:  
Per parlar de l’accés al lleure educatiu dels infants: desigualtats i reptes. 
 Maria Jesús Larios, síndica de greuges de Catalunya.  

Per exposar experiències i debatre sobre educació més enllà de l’escola a 
tres territoris. 
 Oriol Roca, +Educació a Sant Andreu, impulsat per set escoles i 

cooperativa +Educació.  
 Nil Barutel, “Tàndem pel dret universal a la música” amb Escola 

Cervantes i l’Associació Riborquestra.  
 Mercè Garet, Raval Estiu Educatiu, impulsat pel Grup d’Educació 

Comunitària del Raval, Taula Jove del Raval i Fundació Tot Raval.  
 Fila zero: aFFaC, PINCAT i ACELLEC.  
 Moderació de Fathia Benhammou, directora d’Aliança Educació 

360. 
 Benvinguda a càrrec de Maria Truñó, comissionada d’Educació. 

 

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ TRANSVERSALS  

El CEMB ha continuat col·laborant en accions i projectes de participació d’altres 
departaments de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

TAULA DE SEGUIMENT “PROTEGIM LES ESCOLES”  

El programa “Protegim les escoles” pretén generar entorns escolars pacificats, més 
segurs per als més petits de la ciutat i amb menys contaminació. 

L’objectiu d’aquesta taula en l’àmbit de ciutat és oferir un espai de seguiment sobre 
l’evolució del projecte, en el qual s’intercanviï informació, es reflexioni i es puguin fer 
suggeriments per tal d’avançar de manera conjunta i assegurar una millor 
implementació del programa, des d’una perspectiva multidisciplinària. 

El CEMB no ha pogut assistir a les dues sessions convocades des del Departament de 
Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia Urbana, aproximadament seran 
dues per curs. 
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PROCÉS PARTICIPATIU DE LA CIUTADANIA ADOLESCENT DE BARCELONA  

El projecte Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona, creat l’any 1994, s’ha 
transformat en el projecte “Procés participatiu de la ciutadania adolescent”. Aquesta 
iniciativa ha estat impulsada aquest darrer curs 2020-2021 conjuntament entre l’àmbit 
municipal de Participació, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci 
d’Educació de Barcelona, per tal de millorar la participació d’adolescents d’educació 
secundària obligatòria i dels centres d’educació especial de la ciutat.  

El projecte, adreçat a nois i noies de 12 a 17 anys, pretén que l’alumnat presenti 
propostes als plenaris municipals de districte i de ciutat, amb el compromís polític de 
fer un retorn concret d’admissió o rebuig de les propostes.  

El propòsit de la comissió de seguiment és vetllar pel compliment dels objectius del 
projecte, informar de les metodologies utilitzades, fer aportacions i validar el procés 
d’implementació. 

Les sessions de seguiment d’aquesta comissió, de la qual el CEMB forma part, s’han 
desenvolupat al febrer i al juny, però el CEMB no hi ha pogut assistir.  

 

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS O PRODUÏTS PEL 
CEMB  

Durant aquest any, el CEMB ha elaborat diferents informes a partir del treball realitzat 
per les comissions.  

El juliol del 2021 estan aprovats els documents següents:  

• Informe sobre assetjament escolar i educació afectiva: en el Plenari del 28 de 
maig de 2020. 

Pendents d’aprovar: 

• Informe sobre segregació, equitat i inclusió: en el Plenari del 14 d’octubre de 
2020. 

• Informe sobre Pacte del temps: per uns hàbits saludables.   
• Informe sobre innovació educativa.  

A partir de les necessitats de difondre el contingut dels informes amb la resta de la 
comunitat educativa, oferint una lectura més dinàmica i visual, el CEMB ha decidit 
crear infografies de cada un dels informes. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/210204_8_comissiotreball_assetjamentescolar.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/210204_8_comissiotreball_assetjamentescolar.pdf
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Altres documents produïts pel CEMB han estat els següents: 

• Declaració sobre l’inici de curs escolar extraordinari 2020/2021 de la Taula de 
Ciutat, Escoles i Covid, aprovada pel plenari del CEMB el 14 d’octubre de 2020. 

• Comunicat als mitjans de comunicació sobre l’afectació escolar per la 
pandèmia, aprovat pel plenari del CEMB el 17 de desembre de 2020. 

• Infografia animada sobre la Taula de Ciutat, Escoles i Covid. 
• Decàleg d’aprenentatges de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid. 
• Proposta de dies festius de lliure disposició per al curs 2021-2022. 
• Instruccions per a la representació municipal als consells escolars dels centres 

docents públics, escoles bressol i llars d’infants públiques 2020-2021. 
• Memòria del CEMB i els CEMD del curs 2019-2020. 
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GESTIÓ I FUNCIONAMENT DEL CEMB  
 

Els principals òrgans de participació del CEMB (plenari, comissió permanent i 
comissions de treball) es reuneixen de manera periòdica amb uns objectius concrets i 
assolibles.  

Per tal de garantir-ne la realització i continuïtat, sobretot mentre persisteixi la crisi de 
la covid-19, s’han mantingut totes les millores incorporades al curs anterior en els 
diversos àmbits, consolidant-se les noves dinàmiques de participació, tant dins com 
fora de les sessions. 

De nou, aquestes millores han incrementat la comunicació amb tots els i les membres, 
i han aconseguit que el Consell segueixi obert a tota la comunitat educativa. 

 

MEMBRES I CONVIDATS 

Per tal de garantir l’ampliació i renovació de membres del CEMB, afavorir-ne la 
participació i millorar en el tractament de les seves dades, aquest curs el CEMB ha 
desenvolupat les accions següents. 

 
• ELECCIONS 

L’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 
estableix que els consells escolars es renoven per meitats de les persones 
representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs 
escolar, dins les dates que sobre això fixi amb caràcter general el Departament 
d’Educació. 

De la renovació dels consells escolars de centre es deriva la dels consells escolars 
municipals de districte i, d’aquests, la del Consell Escolar Municipal de Barcelona 
(CEMB), que renova per meitats cada dos anys (article 15, Reglament de règim intern 
del CEMB i dels CEMD, de 18 de juliol 2017). 

El Consell impulsa la participació a tots els consells i facilita el vot telemàtic en les 
eleccions del CEMB a través de la plataforma Decidim.Barcelona. 

Durant aquest curs escolar estava prevista la realització de les eleccions per a la 
renovació del 50% dels membres dels consells de centre, de districte i de ciutat, per al 
mandat 2019-2023, però a causa de la covid-19 es va determinar l’ajornament de les 
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eleccions per un any i la pròrroga del mandat als i les representants dels diferents 
sectors que havien de ser objecte de renovació, fins a la celebració de les eleccions 
(resolució EDU/2997/2020, de 19 de novembre).  

El calendari de celebració de les properes eleccions es fixarà en el moment en què la 
situació epidemiològica ho permeti, d’acord amb les indicacions de les autoritats 
sanitàries, previsiblement durant el primer trimestre del curs 2021-2022. 

• AMPLIACIÓ 

La mesura de govern “Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la 
ciutat” presentada el 2017 preveia l’ampliació de membres del CEMB. 

En espera de l’aprovació del decret per a la nova composició del CEMB per part de la 
Generalitat, al CEMB s’han continuat incorporant com a convidats aquells sectors 
previstos a la mesura de govern, per tal que el Consell esdevingui un veritable fòrum 
de debat, de seguiment i de coproducció de les polítiques educatives de Barcelona. 

Així, al curs 2020-2021 ja hi participen com a convidats l’Associació Catalana d’Escoles 
de Música (ACEM), l’Associació de Mestres i Professorat Jubilats RELLA, la Taula de 
Lleure Educatiu i la síndica de greuges de Barcelona. 

També s’han iniciat converses per incorporar al proper curs representació de l’escola 
bressol concertada. 

• ACTUALITZACIÓ DE LES DADES 

Un cop completada l’actualització i millora informàtica de les bases de dades 
gestionades des del CEMB (curs 2019-2020), s’inicia un procés d’actualització de les 
dades dels i les membres del Consell i de les persones i entitats convidades de manera 
regular a les sessions. 

Mitjançant unes fitxes creades amb aquesta finalitat, i d’acord amb la normativa vigent 
de protecció de dades, se’n recullen les dades de contacte, així com el seu 
consentiment per rebre informació regular sobre l’activitat municipal en matèria 
d’educació. També s’hi inclou el consentiment per recollir-ne la imatge en fotografies 
i/o vídeos durant les sessions i els actes del CEMB, amb la finalitat de fer difusió de 
l’activitat pròpia del Consell. 

Les fitxes també són lliurades als i les menors d’edat que formen part del Consell, 
requerint la seva autorització a tutors i tutores.  
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EINES PER MILLORAR EL FUNCIONAMENT 

El curs 2020-2021 ha suposat la consolidació de les accions implementades al curs 
anterior per mantenir la continuïtat dels òrgans de participació durant el confinament i 
per obrir el Consell a tota la comunitat educativa, amb l’objectiu de respondre a les 
necessitats i urgències que van sorgir en aquell moment.  

Així, aquestes accions han esdevingut part del programa anual del Consell, demostrant 
que les noves tecnologies poden ser una eina ben potent per animar a la participació i 
per apropar-se a la resta de la ciutadania fora de l’àmbit educatiu. 

• CORREUS 

Amb l’objectiu de continuar incrementant les comunicacions amb els i les membres del 
Consell, tant a través de correus electrònics com mitjançant el web del Consell 
Educatiu (barcelona.cat/consellescolarmunicipal/), s’ha potenciat i organitzat l’ús de 
les diferents bústies de correus del CEMB per tractar demandes específiques i donar-hi 
resposta. 

Així, actualment es disposa d’una bústia per a qüestions generals (cemb@bcn.cat), una 
per atendre les convocatòries i peticions de membres del CEMB i de les comissions de 
treball, una per a atenció als i les representants municipals, i una per als temes 
relacionats amb les eleccions als consells educatius. També s’ha donat d’alta la bústia 
cembdebats@bcn.cat per atendre les peticions i inscripcions al cicle de debats iniciat el 
curs anterior, consolidat durant el 2020-2021, i a altres jornades que es puguin 
realitzar en un futur. 

Les bústies tenien una nomenclatura antiga, per la qual cosa s’ha aprofitat per 
actualitzar-la, passant de cem@bcn.cat a cemb@bcn.cat.  

Tota la informació relacionada amb el Consell, així com altra informació de rellevància 
(notícies, inscripcions per a jornades, seminaris i formacions, informacions del Consell 
Escolar de Catalunya, etc.), s’ha donat a conèixer a través dels canals instaurats el curs 
anterior, i també s’ha fet arribar al territori a través dels diferents consells educatius 
de districte i als centres educatius a través dels i les representants municipals. 

• PLATAFORMES 

El canvi de metodologia implementat al curs anterior, per la necessitat de 
confinament, va ser molt ben rebut pels i les membres del CEMB, ja que va contribuir a 
compaginar la seva tasca i participació al Consell amb la seva conciliació familiar. 

https://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca
mailto:cemb@bcn.cat
mailto:cembdebats@bcn.cat


47 
 

Per aquest motiu, i atès que durant la major part del curs 2020-2021 s’han mantingut 
moltes limitacions de reunions i aforament, aquestes dinàmiques s’han convertit en 
habituals al Consell Educatiu. 

PLENARIS, PERMANENTS I COMISSIONS DE TREBALL: La plataforma 
Decidim.Barcelona s’ha convertit en l’eina de suport del CEMB per celebrar totes les 
sessions de plenaris i permanents del curs 2020-2021, a excepció del plenari del maig, 
que es va poder celebrar de manera presencial a la Sala Moragues del Born CCM. 

La millora de la plataforma amb la inclusió de l’aplicació de videoconferències 8x8 ha 
permès realitzar les trobades amb normalitat, amb una bona qualitat de retransmissió 
i un elevat nombre de persones participants. 

Les sessions de les comissions de treball també s’han realitzat a través de l’aplicació 
8x8, però fora de la plataforma, atès que no ha estat possible incorporar-les aquest 
curs a causa del gran volum de treball del CEMB i la multitud de grups i sessions. 

Aquest canvi s’ha acabat integrant de manera natural en les dinàmiques de treball, 
gràcies també a la voluntat i interès dels i les membres del CEMB, i s’ha traduït en el 
desenvolupament d’unes sessions més àgils, amb més informació i documentació 
compartida d’una forma més senzilla i directa, amb la participació d’altres 
representants de la comunitat educativa o de persones expertes, sense importar la 
seva procedència d’altres punts del territori, donant resposta a temes urgents i 
treballant per introduir les millores que la complexitat de la situació requeria. 

Al curs vinent, independentment de la situació epidemiològica, s’espera continuar 
realitzant les comissions permanent i de treball en format telemàtic, en el camí de 
fomentar la participació de la comunitat educativa i fer servir les noves eines 
tecnològiques per continuar treballant en la millora de l’educació a la ciutat de 
Barcelona. 

DEBATS I FORMACIÓ: El format telemàtic ha arribat al Consell per estendre’s a altres 
activitats de participació i formatives.  Així, durant el curs 2020-2021 s’ha continuat 
amb el cicle de debats en format seminari web (webinar) “I l’educació a Barcelona, 
què?”, per discutir i reflexionar sobre la importància social de l’educació en temps de 
la covid-19 a la ciutat de Barcelona.  

Les sessions tenien una durada aproximada d’una hora i mitja i estaven obertes a tota 
la comunitat educativa. En una primera part, un moderador i diversos panelistes 
debatien sobre el tema proposat, mentre els assistents podien anar formulant 
qüestions i opinions en un xat especialment habilitat. A la segona part, els panelistes 
donaven resposta als comentaris plantejats.  
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Per fer una màxima difusió a la comunitat educativa, s’han fet servir els canals 
habituals (a través dels representants de cada sector al Consell de Ciutat, de Districte i 
de Centre, i al web del CEMB) i s’hi han incorporat les xarxes socials (a través del 
compte BCN Ciutat Educadora a Twitter). Atès el gran volum d’interès i participació, ha 
estat necessari obrir una bústia de correu específica per a les inscripcions 
(cembdebats@bcn.cat).  

Per a totes aquelles persones que no van poder assistir a les sessions, els vídeos 
complets estan disponibles al web del CEMB, així com altra documentació generada a 
partir del seminari web (articles, entrevistes, etc.) i desenvolupada pel servei de 
comunicació contractat esmentat anteriorment. 

D’altra banda, com a novetat aquest curs, s’ha iniciat un cicle de formació virtual, atesa 
la necessitat de realitzar una formació a distància molt específica i adreçada als centres 
educatius.  

Sota el nom “Transformem els patis”, s’han desenvolupat tres sessions en format 
seminari web per a l’equip docent i el personal de l’Administració de les escoles que 
estaven incloses en el procés participatiu en curs, amb l’objectiu de donar les eines i 
els recursos per poder desenvolupar el procés amb la comunitat educativa. El cicle 
també era obert a aquell personal dels centres que volgués participar en futures 
convocatòries. 

Finalment, s’ha estat treballant perquè al curs vinent els seminaris web del cicle de 
debats es duguin a terme en col·laboració amb El Born Centre de Cultura i Memòria, 
en un format mixt presencial i virtual, dins el seu programa d’activitat entorn del món 
educatiu. 

 

SUPORT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS 
DEL CEMB 

Per poder garantir les accions del CEMB, s’ha necessitat el suport d’altres serveis i 
recursos personals. 

• CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

El CEMB organitza en el transcurs de l’any tres consells plenaris ordinaris i sovint un 
d’extraordinari, amb una assistència màxima d’unes vuitanta persones.  

Les comissions permanents i les de treball tenen una assistència més reduïda, tot i que 
les darreres es reuneixen de manera molt més freqüent i amb simultaneïtat.  

mailto:cembdebats@bcn.cat
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Aquestes sessions acostumaven a ser presencials i requerien espais diversos i altres 
infraestructures per poder desenvolupar-se, però a causa de la pandèmia de la covid-
19 s’han passat a celebrar de manera telemàtica, fet que ha requerit l’adaptació de 
tots aquests recursos. 

• LLOGUER DE MOBILIARI, EQUIP DE SO I GRAVACIÓ  

Per garantir els espais i els mitjans necessaris per dur a terme les sessions de tots els 
òrgans de participació, al curs anterior es va contractar un servei de lloguer de 
mobiliari per als següents dos anys, amb mesures socials i ambientals. El plec també 
incloïa el lloguer d’equips de so, així com l’assistència de personal tècnic especialitzat, 
perquè les sessions dels plenaris es poguessin enregistrar. 

A causa de la situació generada per la covid-19, va ser necessari el canvi i adaptació 
dels serveis proporcionats al format telemàtic, si bé el darrer plenari del curs es va 
poder celebrar de la manera habitual i presencial. 

S’espera que al curs 2021-2022 es pugui consolidar de nou la presencialitat de les 
sessions, almenys pel que fa referència als plenaris. 

• DINAMITZACIÓ I RELATORIA DE LES COMISSIONS DE TREBALL I COMUNICACIÓ 

Per potenciar la nova projecció externa del CEMB i poder materialitzar la mesura de 
govern “Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat”, al curs 
2019-2020 es va dur a terme una licitació mitjançant procediment obert per a la 
prestació del servei de suport i assessorament al funcionament del Consell Educatiu i 
algunes actuacions del Consell de la Formació Professional de Barcelona. 

El contracte, adjudicat al novembre de 2020 i amb una durada de dos anys, cobreix la 
necessitat del CEMB de recursos humans i materials específics per realitzar la relatoria 
i dinamització de les diverses comissions de treball d’ambdós consells, amb l’objectiu 
d’elaborar informes i dictàmens que arribin a tota la comunitat educativa amb un 
llenguatge entenedor i que s’elevin a les institucions pertinents. 

Una altra tasca desenvolupada pel servei és la de posar en marxa una campanya de 
comunicació per donar visibilitat a les activitats del CEMB i arribar a tota la comunitat 
educativa, a través de notes de premsa, articles, entrevistes i butlletins publicats al 
web del Consell i xarxes socials, per difondre tots els continguts i informes generats 
per les comissions de treball i animar la ciutadania a participar en aquests i altres 
processos participatius relacionats amb l’educació a la ciutat. 

Aquest servei va entrar en funcionament al mes de novembre, i ja des de l’inici es va 
adaptar per realitzar les sessions de les comissions en format telemàtic, tant pel que fa 
a infraestructures com a les metodologies de treball. 
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• PERSONAL 

Al setembre es va incorporar a l’equip del Consell Educatiu una persona en pràctiques 
de formació FP dual en Gestió Administrativa. Amb una dedicació de tres dies a la 
setmana, va aprendre el funcionament en línies generals del Consell i dels 
representants municipals, realitzant tasques de suport en els àmbits administratius per 
ajudar a gestionar el gran volum de feina del curs 2020-2021. 

Així, es van realitzar controls d’assistència a les sessions de plenaris, permanents i 
comissions de treball, atenció telefònica i per correu electrònic, revisió de 
documentació diversa, suport administratiu als registres de reunions i comptabilització 
de pagaments dels representants municipals i altres tasques habituals per 
desenvolupar l’activitat al Consell. 

Poc després d’iniciar-se el període, es van preparar les eines de treball perquè pogués 
dur a terme les tasques assignades de manera telemàtica, amb un seguiment diari i 
reunions de coordinació i organització amb la resta de l’equip de forma setmanal. 

D’aquesta manera, l’equip del CEMB ja resta preparat per a la coordinació amb el 
personal en pràctiques en cas de futura necessitat. 
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PROJECCIÓ EXTERNA DEL CEMB I CEMD  
 

Al llarg del curs 2020-2021 s’han mantingut i consolidat moltes de les eines i accions 
incorporades al curs anterior per incrementar la projecció del CEMB i, en 
conseqüència, promoure més participació activa de tots els membres del Consell. 

Alhora, se n’hi han incorporat de noves, com la publicació del nou butlletí o l’estrena 
del Consell al Twitter, que permetran obrir la comunicació amb tota la comunitat 
educativa, mantenir-la al dia de les activitats del CEMB i animar-la a participar-hi. 

 

DIFUSIÓ D’ELEMENTS COMUNICATIUS   

Com a novetat, s’ha iniciat l’ús de la plataforma Twitter, a través del compte de BCN 
Educadora sota el hashtag #ConselleducatiuBCN, per donar informació regular sobre 
les comissions de treball del CEMB o la Taula de Ciutat, Escoles i Covid, i altra d’interès 
com el decàleg d’aprenentatges: “Què hem après de l’escola en temps de pandèmia i 
volem incorporar per seguir millorant l’educació a la ciutat? Deu aprenentatges”. 

Finalment, al juliol s’ha creat el primer número del nou butlletí del Consell Educatiu, de 
publicació periòdica i amb informació i notícies d’interès sobre la seva activitat, com ha 
estat la celebració dels trenta anys del CEMB al Saló de Cent, la constitució del nou 
Consell de la Formació Professional de Barcelona o les sessions sobre abandonament 
educatiu i sobre la participació dels infants en la transformació del pati.  

Gràcies a tots aquests canvis i novetats ha estat possible mantenir les comunicacions 
amb els i les membres del Consell i ampliar-la a tota la ciutadania, tant a escala de 
territori com a escala de centre, de manera que s’ha reforçat i incrementat de forma 
visible la participació de la comunitat educativa en les activitats del Consell. 

 

CELEBRACIÓ DEL 30È ANIVERSARI DEL CEMB   

L’any 2020 el Consell Educatiu va complir trenta anys des de la seva constitució el 6 de 
febrer de 1990, i volia celebrar-ho amb un acte commemoratiu; a causa de la 
pandèmia, però, aquest es va haver d’ajornar, primer al novembre, i després al juny 
del 2021.  

https://mobile.twitter.com/hashtag/ConselleducatiuBCN?src=hashtag_click
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Així, amb l’objectiu de donar a conèixer la seva tasca i trajectòria a la ciutadania, es va 
dur a terme una campanya de comunicació a premsa, internet i xarxes socials, i la 
difusió del vídeo d’entrevistes “30 anys del CEMB”. 

• ACTE DE CELEBRACIÓ DEL 30È ANIVERSARI DEL CEMB 

En un acte al Saló de Cent presidit per l’alcaldessa de Barcelona, i amb la presència de 
l’Im. Sr. Joan Subirats, tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i la 
Sra. Maria Truñó, comissionada d’Educació, es va celebrar el 10 de juny la 
commemoració dels trenta anys de trajectòria del CEMB, on es van retrobar membres 
de diferents èpoques del Consell. 

A causa de les restriccions establertes per la covid-19, es va haver de limitar 
l’aforament a la sala, però l’acte es va retransmetre en directe a través del canal de 
YouTube de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’acte va comptar amb la presència de la Combo de Latin-Jazz de l’Escola de Música 
Municipal de l’Eixample Joan Manuel Serrat, que va amenitzar la celebració amb 
diverses peces musicals. 

Finalment, també s’hi va fer balanç de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid, i s’hi van 
compartir reflexions, assoliments i reptes de l’educació a Barcelona en aquest context 
tan extraordinari, així com el decàleg d’aprenentatges adquirits durant la pandèmia i la 
infografia animada sobre la taula.  

Podeu veure el vídeo complet de l’acte aquí.  

Per veure algunes imatges de l’acte cliqueu en aquest enllaç. 

• VÍDEO D’ENTREVISTES “30 ANYS DEL CEMB” 

Durant l’acte també es va projectar un vídeo d’entrevistes realitzades a representants 
dels diferents sectors de la comunitat educativa que van formar part del CEMB en 
algun moment de la seva història. 

Al llarg del vídeo queden reflectits els primers anys d’empenta i el guany que va 
suposar la creació d’un espai de participació per llei de tota la comunitat educativa, així 
com el canvi d’orientació actual amb el canvi de nom d’escolar a educatiu, l’ampliació 
de membres per incloure altres sectors educatius que fins ara no hi estaven presents, 
el canvi de logotip i l’impuls d’una participació més qualitativa. 

Per tal de donar a conèixer la tasca del Consell i la seva trajectòria, i per animar la 
comunitat educativa a participar-hi, es va fer difusió del vídeo a través del web del 
CEMB i de les xarxes socials. Podeu veure el vídeo d’entrevistes aquí. 

https://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/noticia/la-comunitat-educativa-presenta-un-deczaleg-amb-els-aprenentatges-del-curs-en-pandzumia
https://www.youtube.com/watch?v=5Elz9JTdV4c
https://www.youtube.com/watch?v=yOMs-vyHAW8
https://www.flickr.com/photos/dretsdeciutadania/albums/72157719448992915
https://www.youtube.com/watch?v=UBZNG4pP-vk
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ARTICULACIÓ  DELS DIFERENTS CONSELLS 
I ADMINISTRACIONS D’ÀMBIT EDUCATIU 
DE LA CIUTAT I DEL TERRITORI 

 

El CEMB s’ha connectat i ha donat coherència als consells d’àmbit educatiu que hi ha a 
la ciutat. 

Aquesta activitat s’ha desenvolupat mitjançant la coordinació periòdica entre els 
consells educatius de diferents nivells territorials amb l’objectiu de garantir la 
participació i mantenir la cohesió en les línies de treball. 

 

COMISSIÓ TERRITORIAL  

Des del CEMB s’ha continuat dinamitzant i potenciant la Taula Tècnica de Coordinació 
amb els deu districtes de la ciutat de Barcelona, a través d’una reunió de coordinació 
mensual. 

En aquestes sessions s’ha donat informació del territori a la ciutat i de la ciutat al 
territori, i s’ha treballat conjuntament el contingut per tractar en els onze consells, en 
temes com la Taula de Ciutat, Escoles i Covid, el projecte “Transformem els patis” o la 
Taula per a l’Acord Edu2030 BCN. 

També s’ha treballat la representació dels CEMD al Consell de l’FP. 

Finalment, aquest curs s’hi ha incorporat de manera puntual un espai de treball amb la 
Direcció de Ciutats Educadores, per tal d’informar els CEMD de diversos temes com 
“Patis escolars oberts en temps de pandèmia”, “Protegim les escoles”, connexions 
interiors i exteriors d’escoles i equipaments, el programa de gratuïtats del Consell 
d’Innovació Pedagògica, projectes sobre ciència, cultura i educació, o activitats 
educatives a El Born CCM. 

 

CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL  

Durant aquest curs s’ha mantingut la interlocució permanent entre els dos consells, i el 
Consell de l’FP ha participat en els òrgans de govern i grups de treball del CEMB. 

En apartats posteriors es detallarà l’activitat portada a terme pel Consell de l’FP. 
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CONSELL D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA  

El Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) agrupa totes aquelles entitats, empreses, 
departaments municipals i d’altres que ofereixen activitats pedagògiques en horari 
lectiu amb la idea d’ampliar el currículum, experimentar i donar a conèixer als infants i 
joves de Barcelona continguts difícilment transmissibles des dels centres escolars. 

Aquesta incorporació al CEMB contribueix a l’estratègia de reconèixer que l’educació 
va molt més enllà de les escoles, que l’aprenentatge es produeix on hi ha vivència i, per 
tant, es dona als esplais, tot fent activitat física o esportiva, a les escoles de música i 
arts, etc.  

El nou Consell Educatiu Municipal de Barcelona amplia els seus membres per fer-lo 
més educatiu i més enllà de l’escola. 

 

CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA  

La secretaria del CEMB i la del CEC es reuneixen quinzenalment per coordinar-se i 
poder garantir la continuïtat de les iniciatives dels diferents consells, a més de 
promoure la participació en àmbit de territori.  

Així mateix, les dues secretaries participen de les sessions de treball d’ambdós 
consells. 

 

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA  

El CEMB es coordina periòdicament amb el CEB per planificar i treballar les línies 
estratègiques de ciutat en àmbit d’educació. 

A més, s’ha aconseguit la participació de membres del CEB a totes les comissions de 
treball del CEMB. 
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COORDINACIÓ, ORIENTACIÓ I FORMACIÓ 
DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS 
DELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE  
 

La representació municipal actual és present als consells escolars de centres docents 
de primària i secundària públics, centres concertats, escoles bressol i llars d’infants 
públiques, escoles municipals de música i conservatori municipal.  

La Secretaria del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) és, amb la 
col·laboració dels districtes, l’organisme responsable de la gestió i la coordinació dels 
190 representants municipals (RM) presents en els 412 consells escolars dels centres 
educatius de la ciutat de Barcelona durant el curs 2020-2021 (411 centres docents 
públics i 1 de concertat). 

D’acord amb les característiques de la ciutat de Barcelona (nombre de centres, àmbits 
territorials o districtes, etcètera), la representació municipal als centres docents està 
delegada en personal tècnic de l’Ajuntament de Barcelona.  

Els i les representants municipals són un membre més del Consell Escolar de Centre, 
amb veu i vot, i com a tals poden intervenir en tots els àmbits de competències i 
funcions del Consell Escolar, atès que són la representació de l’Administració local. 

 

ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CENTRES  

L’1 de setembre de 2018 van entrar en funcions els nous representants municipals als 
consells escolars dels centres educatius de la ciutat de Barcelona, seleccionats segons 
les bases que es van publicar a la Gaseta Municipal el dia 3 d’octubre de 2017, i encara 
continuen exercint. 

Les adjudicacions de centres als nous representants es va fer de manera conjunta 
entre la Secretaria del CEMB i la Comissió Tècnica que va seguir tot el procés de 
selecció (caps de Serveis Personals i els tècnics i les tècniques responsables d’Educació 
dels districtes). 

Durant aquest curs, s’han gestionat tots els canvis i substitucions de representants 
municipals necessaris tenint en compte circumstàncies com ara baixes o jubilacions, 
prioritzant la seva adscripció als districtes i zones d’influència més propers al seu 
domicili o lloc de treball, tractant de fer els canvis amb la màxima brevetat possible. 
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• CANVIS I SUBSTITUCIONS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS 

El curs es va iniciar al setembre amb quatre baixes no cobertes del curs anterior 2019-
2020. Durant el curs es van anar cobrint les baixes per jubilacions, excedències o 
finalització de funcions per altres motius. Al final del tercer trimestre del curs escolar 
2020-2021 van causar baixa quatre representants municipals. 

 

ACTIVITAT ALS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE 

Els representants municipals assisteixen, com a representants de l’Ajuntament de 
Barcelona, a les sessions dels consells escolars de centre, a les comissions de treball 
assignades i a les comissions de les renovacions de les direccions dels centres. 

Com a part de les seves funcions, enregistren aquesta activitat en uns documents 
especialment dissenyats (fitxes), adaptats a les diverses tipologies de sessió, i que 
s’introdueixen i recullen en una aplicació anomenada COES. 

És amb aquestes dades que el CEMB fa el seguiment de la tasca dels representants i 
del funcionament dels consells escolars dels centres, obté informació global sobre les 
mesures que s’hi aproven i sobre el clima de treball entre els membres del sector 
educatiu. 

En aquest sentit, la presència dels representants municipals és especialment 
important, ja que permet comunicar ràpidament al CEMB la necessitat d’intervenció 
immediata de l’Administració municipal o del Consorci d’Educació de Barcelona, en cas 
de problemàtiques als centres, i donar una resposta pràcticament en temps real.  

Perquè els i les representants municipals poguessin lliurar la documentació generada 
per la seva activitat durant el curs 2020-2021, des del CEMB s’han facilitat diverses 
eines:  

Les instruccions per a la representació municipal als consells escolars dels centres 
docents públics, escoles bressol i llars d’infants públiques 2020-2021. 

L’aplicació informàtica COES per introduir les fitxes de les sessions dels consells 
escolars de centre. 

Es considera necessària la substitució d’aquesta aplicació per una altra de gestió 
global, a la mida del que requereix la gran i diversa l’activitat dels representants 
municipals, que consideri l’aspecte qualitatiu de la seva participació i pugui fer també 
el recompte quantitatiu per efectuar els pagaments. 
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L’Espai de Treball CEMRM és una plataforma d’intercanvi d’informacions que permet 
que els RM puguin plantejar preguntes, obtenir respostes i accedir a notícies, 
convocatòries i documents d’ús dels i les RM. Aquest curs, però, ha tingut un ampli 
abast:  

L’Espai també es fa servir per a les sessions extraordinàries de constitució dels nous 
consells escolars i per a la participació en les comissions de selecció de direccions.   

El volum de reunions dels consells escolars de centre i comissions d’aquest curs, així 
com les reunions per a les renovacions de direccions del curs 2020-2021, es recullen en 
el quadre següent:  

 
TRIMESTRE REUNIONS 

Primer trimestre 495 

Segon trimestre 385 

Tercer trimestre 501 

Renovació de direccions 76 

TOTAL 1457 

 

• COMISSIONS DE SELECCIÓ DE LES DIRECCIONS DE CENTRES PÚBLICS 2020-2021 

Durant el curs 2020-2021 es van portar a terme els processos de selecció de direccions 
en 31 centres, del total de 411 centres docents públics amb representació municipal, la 
qual cosa representa un 7% del total de centres. 

Per tal de facilitar la tasca als representants municipals en la seva participació en 
aquest procés, des del CEMB es va dissenyar un guió perquè tinguessin en compte els 
aspectes rellevants a l’hora d’elaborar l’informe sobre la selecció, on constava:  

Tipologia de renovació de direcció que es tracta: 

• amb comissió de selecció; 
• sense comissió de selecció, ja que són centres sense aspirants o per causes 

d’aspirants exclosos; 
• si es fa l’elecció per causa que la direcció no vol continuar, i 
• si és un centre municipal o del Departament. 
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Incidències i valoracions: 

• si s’han produït al·legacions, 
• si s’ha presentat algun recurs, 
• si les candidatures són del centre o de fora, 
• valoració de transparència del procés, 
• valoració dels projectes a grans trets, i 
• si s’ha produït consens o no a l’hora de triar. 

Pel que fa a les observacions dels representants municipals en relació amb el procés de 
selecció, no s’identifiquen incidències rellevants i els projectes es valoren en general 
com a molt interessants i ben estructurats.  

El consens de les comissions és una característica generalitzada. El tret comú ha estat 
la manca d’incidències i processos impecables.  

Un cop acabat el procés, s’han aprovat les noves direccions dels 31 centres on calia 
renovar direccions. 

 

COMUNICACIÓ AMB REPRESENTANTS MUNICIPALS. 
PUBLICACIÓ DE NOTÍCIES A TRAVÉS DE L’ESPAI 

La comunicació amb els i les representants municipals és bàsica per executar i 
coordinar la tasca global. Totes aquestes comunicacions generen un intercanvi 
continuat d’opinions i preguntes, que normalment s’intenten resoldre des del CEMB 
principalment via correu electrònic, amb suport telefònic si és necessari. 

 

FORMACIÓ PER A REPRESENTANTS MUNICIPALS 

Per tal que els i les representants municipals puguin dur a terme la seva tasca dins els 
consells escolars de centre, és necessari que rebin una formació inicial de benvinguda 
que els emmarqui dins del context i les dinàmiques dels consells escolars de centre i de 
les polítiques d’educació, especialment les municipals. 

Tanmateix, la formació continuada i l’adquisició de nous coneixements (en normativa, 
en metodologia de funcionament intern, assessorament als consells escolats, etc.) són 
un repte i una prioritat.  

Durant els anys 2020 i 2021 s’han organitzat sessions encaminades a aquest fi, que es 
resumeixen a continuació:  
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• Sessió de 29/10/2020 

Es va organitzar una ponència-debat, sota el títol “Presencialitat i prevenció, l’inici d’un 
curs singular”. 

Presentació de l’Oficina EduSalut, a càrrec de Maribel Pasarín, directora de Promoció 
de la Salut, i d’Ana Fernández, psicòloga del Servei de Salut Comunitària, de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona. 

Presentació de l’Oficina d’Espais Educatius als Barris, a càrrec de Marta Clari, gerent de 
l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona.  

Hi va participar la comissionada d’Educació i la secretària del Consell Educatiu. 

Hi van assistir 96 representants municipals. 

• Sessió de 16/03/2021 

Es va organitzar una ponència-debat, sota el títol “Protegim escoles i transformem els 
patis”.  

Intervencions a càrrec de Pilar Lleonart, cap del Departament de Barris Educadors, de 
l’Institut Municipal d’Educació; d’Emma Cortés, coordinadora de projecte, de l’Institut 
Infància i Adolescència de Barcelona, i de Francesc Magrinyà, conseller d’Urbanisme i 
Mobilitat, del Districte de l’Eixample. 

Hi va participar la comissionada d’Educació i la secretària del Consell Educatiu. 

 

Així mateix, també s’ha convidat els representants municipals a participar en diversos 
actes i seminaris web organitzats pel Consell Educatiu, que es poden trobar recollits en 
aquesta memòria. 

 

GRATIFICACIONS DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS 

Segons les taules retributives vigents en el curs escolar 2020-2021, l’assistència a les 
sessions de consells escolars comporta les gratificacions següents: 

Assistència per sessió: 130,72 euros.  

Màxim d’assistències ordinàries a consells escolars i comissions per centre i curs: 5 
sessions. 
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Màxim nombre de centres assignats: 3 per representant municipal. 

Aquest curs 2020-2021, els representants municipals han presentat, i aquesta 
Secretaria ha gestionat, la gratificació de 1.379 fitxes, corresponents a sessions 
ordinàries i extraordinàries dels consells escolars de centre, de comissions de treball i 
de comissions de selecció de direccions.  

Les gratificacions del curs 2020-2021 per aquestes sessions/reunions ascendeixen a un 
total de 179.609,28 euros. 

Les gratificacions complementàries del curs 2020-2021 que es gestionaran 
posteriorment al juliol, amb una previsió de pagament a l’octubre de 1.699,36 euros, 
corresponen a 13 sessions pendents d’entregar. 
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ACTIVITAT PRÒPIA DELS CEMD 
PER INCIDIR EN LES POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ I ORIENTAR-LES  
 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA 

Aquest curs, el CEMD de Ciutat Vella ha estat marcat per la situació de pandèmia i 
l’adaptació a les mesures de prevenció prescrites. Totes les trobades es van fer en línia, 
però aquesta circumstància no ha afectat la participació, tot i els problemes tècnics 
que s’han hagut de solucionar.  

Els principals objectius del CEMD de Ciutat Vella van ser els següents:  

Conèixer la situació de la comunitat educativa de Ciutat Vella i fomentar la participació 
de tots els sectors representats al CEMD.  

Fer partícip la comunitat educativa dels projectes d’entorn escolar per fomentar la 
utilització de l’espai públic com a espai educatiu.  

Presentar les novetats de l’oferta de places per a l’educació obligatòria per al següent 
curs i el procés de preinscripció i matrícula.  

Incloure l’educació fora escola en els debats del CEMD.  

PLENARIS I PERMANENTS: El CEMD de Ciutat Vella va celebrar quatre sessions 
plenàries i quatre comissions permanents. Les sessions van estar marcades per una 
àmplia participació de les persones representants dels diferents sectors, la qual cosa 
mostra una important preocupació per a la millora de l’educació a la ciutat.  

Al desembre es va convocar una sessió plenària extraordinària, on els diferents sectors 
de la comunitat educativa van exposar els principals aspectes i preocupacions al 
voltant de la situació de l’educació en aquell moment.  

I per acabar el curs, al mes de juliol, a petició de representants del CEMD es va 
convocar una comissió permanent per debatre els canvis en els criteris de complexitat 
dels centres educatius públics i que afectaven centres de Ciutat Vella.  
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PLENARIS 

• Sessió del 24/11/2020 

Valoració d’inici de curs. Es remarca el paper de les direccions i dels docents, adaptant-
se a les mesures de prevenció que s’anaven aprovant.  

Es presenta el Pla d’acceleració de la digitalització i el procediment que han de seguir 
els centres perquè tot l’alumnat disposi de recursos digitals.  

Es presenten els projectes a l’espai públic. “Ampliem els espais escolars” i “Protegim 
les escoles”. 

S’aprova la Declaració del Consell Educatiu Municipal de Ciutat Vella instant la 
Generalitat a l’aprovació del Decret de la programació de l’oferta educativa i del 
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. 

• Sessió extraordinària del 14/12/2020 

Debat al voltant de la situació de la comunitat educativa de Ciutat Vella. Abans de la 
sessió del Consell s’ha demanat als tres sectors de la comunitat educativa (famílies, 
centres educatius i entitats) que poguessin escriure les seves impressions i presentar-
les en el Consell. 

Presentació de la Mesura de Govern “Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-
19”, sobretot les línies estratègiques i les accions relacionades amb l’educació.  

• Sessió del 10/03/2021 

Explicació de l’oferta inicial per al curs 2021-2011 i del procés de preinscripció i 
matrícula.  

Explicació dels acords amb la Fundació Vicenciana, del tancament de l’Escola Sant Joan 
Baptista i del procés de reubicació de l’alumnat en escoles del barri, si així ho volen les 
famílies.  

Diàleg a dos cursos de la implantació del Pla de xoc contra la segregació, per la igualtat 
d’oportunitats i l’èxit educatiu. Es fa un resum de les principals línies de treball.  

• Sessió del 26/05/2021 

Propostes d’educació 360 a Ciutat Vella. Es van exposar alguns exemples com la 
Campanya d’estiu, la proposta del Raval Estiu Educatiu, el programa Baobab i la prova 
pilot sobre la Xarxa Baixeras Drassanes.  
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El Grup d’educació Comunitària del Raval presenta el Manifest sobre l’accés digital de 
les famílies.  

 

PERMANENTS 

• Sessió del 10/11/2020 

Comissió per preparar l’ordre del dia de la sessió plenària del CEMD de Ciutat Vella. Es 
demana expressament que el CEB pugui explicar el pla de digitalització. 

• Sessió del 22/02/2021 

Comissió per preparar l’ordre del dia de la sessió plenària del CEMD de Ciutat Vella. Es 
demana incloure les previsions per al proper curs i una actualització i valoració del Pla 
de xoc contra la segregació escolar. 

• Sessió del 11/05/2021 

Comissió per preparar l’ordre del dia de la sessió plenària del CEMD de Ciutat Vella. 
S’acorda donar-li rellevància a l’educació fora de l’àmbit escolar i presentar algunes 
propostes de bones pràctiques que es fan a Ciutat Vella.  

S’acorda que el Grup d’Educació Comunitària del Raval pugui presentar el Manifest 
sobre l’accés digital de les famílies per demanar l’adhesió de les entitats. 

• Sessió del 08/07/2021 

Es va convocar a petició d’alguns representants per tractar el tema dels canvis en el 
nivell de complexitat en els centres públics de Catalunya i les seves afectacions al 
centres de Ciutat Vella. 

 

COMISSIONS DE TREBALL  

En aquest curs escolar no s’ha convocat cap comissió de treball a Ciutat Vella.  

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: En la sessió plenària del 24 
de novembre de 2021 es va aprovar la Declaració del Consell Educatiu Municipal de 
Ciutat Vella instant la Generalitat a l’aprovació del Decret de la programació de l’oferta 
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya. 
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ACCIONS PARTICIPATIVES I DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU DEL TERRITORI : Aquest curs, els 
debats i la participació sobre temes educatius s’han centrat en les mateixes sessions 
del CEMD, tant les plenàries com les permanents.  

Aquest és el segon any que no s’han pogut fer les sessions presencials de famílies 
abans de la preinscripció escolar i que s’organitzen amb el suport de les AFA.  

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: Tot i que hi havia una proposta de 
reactivació de les comissions de treball, aquest curs no s’han pogut implementar. Per 
al curs 2022-2023 ja hi ha un plantejament de creació d’una comissió.  

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: Ha estat un curs centrat en els debats 
sobre la planificació educativa i la lluita contra la segregació escolar. Les sessions en 
línia no han disminuït la participació, però degut a algunes dificultats tecnològiques no 
sempre s’han pogut desenvolupar correctament.  

Com s’ha dit anteriorment, no s’han pogut organitzar comissions de treball tal com 
estava previst. El proper curs es valorarà tornar a organitzar les sessions de manera 
presencial i constituir alguna comissió de treball que millori el debat i la reflexió al 
voltant dels temes que més preocupen la comunitat educativa.  

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE L’EIXAMPLE 

El CEMD de l’Eixample és l’espai de participació de la comunitat educativa on estan 
representats tots els sectors. Ha de ser un espai de trobada i de reflexió que ha de 
facilitar i dinamitzar la participació de la comunitat educativa. 

No hi ha hagut pla d’acció específic de treball per al curs 2020-2021 del CEMD de 
l’Eixample i les sessions s’han continuat fent en format telemàtic. 

D’altra banda, des del mes de desembre de 2020 i fins a l’abril del 2021, hi va haver un 
buit en la representació de la Conselleria d’Educació de districte, i no va ser fins al nou 
nomenament que es van poder reprendre les sessions.  

PLENARIS I PERMANENTS: S’han fet tres sessions plenàries, una d’elles extraordinària, 
on es va presentar la nova consellera d’educació del districte, Mar Trallero. En 
aquestes sessions bàsicament s’ha parlat del programa “Ampliem espais educatius”, de 
la valoració de l’inici de curs escolar i de la campanya de preinscripció del proper curs 
escolar i l’oferta. 
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PLENARIS 

• Sessió del 14/12/2020 

Valoració d’“Ampliem espais educatius”. 

Valoració de l’inici de curs 2020-2021. 

“Protegim les escoles”. 

• Sessió extraordinària del 27/04/2021 

Presentació consellera d’Educació, Mar Trallero. 

Informació de l’oferta educativa del curs 2021-2022 i de la campanya de preinscripció. 

• Sessió del 12/07/2020 

Programa “Menjadors escolars més sans i sostenibles”, per part de l’Agència de Salut 
Pública. 

Matrícula 2021-2022. 

Preinscripció de les EBM. 

 

PERMANENTS 

• Sessió del 25/11/2020 

Dades d’inici de curs (preinscripció, demanda i matrícula) i altres informacions del 
Consorci d’Educació. 

Valoració d’“Ampliem espais educatius”. 

Proposta ordre del dia de la sessió Plenària del CEMD. 

• Sessió del 27/11/2020 (per correu electrònic) 

Aprovació de l’informe favorable a mantenir la denominació EBM Germanetes. 

• Sessió del 30/06/2021 

Dades de preinscripció i matrícula 2021-2022. 

Pressupostos participatius de l’Eixample. 
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Altres informacions del districte (“Ampliem espais educatius”, “Transformació de 
patis” i “Protegim les escoles”). 

Proposta ordre del dia de la sessió Plenària del CEMD. 

 

COMISSIONS DE TREBALL  

No s’ha fet cap comissió de treball.  

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: La secretaria del 
CEMD elabora les actes de la Comissió Permanent i de les sessions plenàries. També 
s’ha elaborat l’informe favorable a mantenir la denominació de l’EBM Germanetes.  

ACCIONS PARTICIPATIVES I DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU DEL TERRITORI: No s’ha fet 
cap acció participativa. 

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: A causa de la situació generada per 
la covid-19, les millores s’han centrat a adaptar els mitjans del Consell a la virtualitat. 

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: Un gran repte pendent és com 
augmentar la participació en el consell d’aquells sectors sense representació o amb 
molt poca representació. 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE SANTS-MONTJUÏC 

Durant el curs 2020-2021, al CEMD de Sants-Montjuïc s’ha continuat amb el procés 
d’ampliar el Consell a altres agents educatius i fer-lo més obert a la participació 
d’aquells sectors significatius per al coneixement i abordatge de temes que 
interessessin el CEMD, encara que no fossin membres del Consell.  

També, revisar, actualitzar i endegar nous grups de treball i/o comissions que 
afavorissin la dinamització i participació de la comunitat educativa del districte, així 
com el coneixement, debat i realització de propostes sobre temes educatius específics. 

Reforçar la connexió amb el CEMB i el coneixement i aterratge territorial d’aquells 
plans, programes i/o projectes que s’estiguessin abordant a escala de ciutat o més. 

Es continua treballant per compartir i estendre la visió Educació 360° a tot el CEMD. 
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PLENARIS 

• Sessió del 16/03/2021 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (l’adjuntem).  

Actualització d’informació d’actuacions d’ampliació d’espais per a ús escolar (podeu 
veure la llista de centres i espais al butlletí electrònic del GT Acompanyament Educatiu 
que us vam enviar fa uns dies).  

Taula d’emergència climàtica (adjuntem carta explicativa de la consellera).  

Pla de patis.  

Proposta de noms per a una nova escola bressol del carrer de Roger.  

Preinscripció escolar i oferta educativa del curs 2021-2022.  

Presentació de la Taula d’Infància del Poble-sec i conclusions del monogràfic de barri 
“Covid i educació”.  

Torm obert de paraules.  

• Sessió del 29/06/2021 

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (s’adjunta).  

Informe del regidor.  

Dades de la preinscripció escolar per zones del curs 2021-2022.  

Adscripcions.  

Canvis en la complexitat de centres educatius.  

Breu presentació de la MG d’emergència climàtica. Proposta d’àmbit educatiu.  

Altres informacions del CEB.  

Torn obert de paraules.  

 

PERMANENTS 

• Sessió del 04/03/2021 

Posada en comú de temes per incorporar a l’OD del Consell Plenari. 
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• Sessió del 10/06/2021 

Posada en comú de temes per incorporar a l’OD del Consell Plenari. 

 

COMISSIONS DE TREBALL  

El CEMD de Sants-Montjuïc ha treballat en el grup de treball Acompanyament 
Educatiu. 

A continuació s’exposen les sessions portades a terme: 

• Sessió del 22/09/2020 

Actualització d’informacions. 

Planificació del butlletí electrònic.  

Planificació del Pla de treball del grup. 

• Sessió del 27/10/2020 

Actualització del mapa de recursos.  

Posada en comú de preocupacions sobre demanda de cicles formatius. 

• Sessió del 24/11/2020 

Actualització del mapa de recursos.  

Acord del Pla de treball del grup. 

• Sessió del 15/01/2021  

Elaboració del butlletí electrònic. 

Cerca de recursos per a l’activitat del GT. 

• Sessió del 08/02/2021 

Revisió del mapa de recursos i del butlletí. 

Seguiment del Pla de treball. 
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• Sessió del 15/03/2021 

Elaboració de la graella de taules i xarxes. 

Seguiment del Pla de treball i pluja d’idees per a sessions monogràfiques. 

• Sessió del 12/04/2021 

Preparació del 1r primer monogràfic sobre abandonament prematur. 

Proposta sobre la incorporació de la figura tècnica de suport al GT. 

• Sessió del 05/05/2021 

Organització del 1r primer monogràfic sobre abandonament prematur. 

• Sessió del 26/05/2021  

Organització del 1r primer monogràfic sobre abandonament prematur. 

Elaboració del butlletí electrònic. 

• Sessió del 16/06/2021  

Valoració del 1r monogràfic. 

Informacions de la Campanya d’estiu i Passaport Edunauta. 

• Sessió del 09/07/2021 

Revisió d’activitats de la Campanya d’estiu i butlletí especial d’estiu. 

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: Durant el curs 2020-
2021 el CEMD no ha produït ni aprovat cap document o informe. 

ACCIONS PARTICIPATIVES I DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU DEL TERRITORI: El 2 i el 9 
de juny de 2021 es realitza el 1r monogràfic sobre abandonament prematur, en dues 
sessions, una d’exposició i una de reflexió.  

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: L’ampliació dels membres del 
Consell i aconseguir la representació d’altres agents educatius (degut a la situació 
encara excepcional aquest curs, la incorporació de nous membres convidats ha estat 
lenta i amb dificultats). 
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S’ha proposat crear un grup de treball d’Emergència Climàtica que pengi del Consell 
Educatiu i convidar les escoles i els agents educatius que puguin estar-hi interessats a 
participar-hi, malgrat que no s’ha pogut iniciar i es preveu fer-ho el proper curs. 

Cal continuar treballant per a reconstituir una comissió forta d’AFA del districte. 

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: Malgrat les dificultats generades per 
la pandèmia, el Consell ha mantingut la seva activitat contribuint a detectar les 
principals necessitats educatives al districte. 

El GT d’Acompanyament Educatiu no ha rebaixat la seva activitat, tot i que ha treballat 
principalment de manera telemàtica i ha quedat més debilitada la participació directa 
en el GT dels centres educatius. Es continuarà avançant en la difusió de la mirada 
Educació 360°, educació comunitària. 

S’ha acordat crear un nou grup de treball d’emergència climàtica per compartir 
experiències i bones pràctiques de sostenibilitat de cara al proper curs. 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE LES CORTS 

El 2020-2021, pels centres educatius del districte de les Corts (com pels de la resta de 
la ciutat) ha estat un curs marcat per l’adaptació de l’activitat presencial als centres 
educatius amb l’aplicació de les mesures per a la prevenció del contagi de la covid-19. 
Aquestes mesures han implicat l’ús de l’espai públic i d’equipaments del districte per a 
l’activitat lectiva dels centres. 

D’altra banda, com a novetats del curs 2020-2021 al districte de les Corts, s’ha de 
destacar que l’Escola Anglesola inicia el seu primer curs amb tots els grups d’infantil i 
primària, i que l’Institut Escola Plaça Comas inicia l’activitat com a nou centre creat a 
partir del creixement de l’Escola les Corts. 

PLENARIS I PERMANENTS: Durant el curs 2020-2021 el CEMD de les Corts ha dut a 
terme tres permanents i tres plenàries. Totes les sessions, degut a les restriccions 
derivades de la pandèmia, s’han hagut de dur a terme virtualment. 

 

PLENARIS 

• Sessió del 22/10/2020 

Inici de curs 2020/2021 al Districte de les Corts. 

Dades de matriculació. 
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Accions dutes a terme des de les administracions per a la prevenció i la represa de 
l’activitat presencial segura. 

Inici del curs escolar. 

Inici de curs de les activitats extraescolars i de lleure. 

• Sessió del 15/03/2021 

Canvi de nom de l’IE Plaça Comas. 

Estrena d’edifici i nova etapa de l’Escola Anglesola. 

Oferta inicial del curs 2021/2022 i valoració de les portes obertes. 

Bus Pedralbes. 

• Sessió del 14/06/2021 

Primeres dades provisionals de preinscripcions. 

Protegim escoles 2022. 

Barcelona, Capital mundial de l’alimentació sostenible + Menjadors més sostenibles. 

Obertura a l’estiu del Refugi climàtic d’Ítaca. 

Presentació del Casal Comunitari Les Corts. 

 

PERMANENTS 

• Sessió del 30/09/2020 

Preparació plenària. 

• Sessió del 10/02/2021 

Preparació plenària. 

• Sessió del 31/05/2021 

Preparació plenària. 
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COMISSIONS DE TREBALL  

No s’ha realitzat cap comissió de treball. Tots els temes s’han abordat des de la 
Plenària. L’activitat del CEMD de les Corts ha estat molt condicionada per l’evolució de 
la pandèmia de la covid-19. 

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: S’han aprovat les 
actes de les sessions plenàries i també l’aprovació del canvi de nom de l’IE Plaça Comas 
per IE Tres Fonts de les Corts. 

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: Gran part de les millores de 
funcionament han consistit en l’aplicació de noves tecnologies per adaptar i mantenir 
la dinàmica del Consell de manera virtual. 

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: Aquest curs 2020-2021, igual que 
l’anterior, ha estat marcat per la pandèmia i, degut a aquesta circumstància, l’acció del 
CEMD de les Corts s’ha vist minvada pel que fa al treball de les comissions i grups de 
treball. També la pandèmia ha obligat a realitzar totes les sessions plenàries i 
permanents de manera virtual i, aquest fet, d’alguna manera, limita la participació i el 
treball com a comunitat educativa. 

La primera proposta de millora per al proper curs seria la represa de les sessions 
presencials i dels espais i comissions de treball.  

També, a partir de la reactivació de l’activitat del Consell, aconseguir fer del CEMD de 
les Corts un espai deliberatiu, de reflexió i debat de la comunitat educativa on abordar 
des de la proximitat i de forma participativa tots els temes de l’àmbit educatiu que 
interpel·len el territori, tant els de l’àmbit acadèmic, com social i comunitari.  

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE SARRIÀ - SANT 
GERVASI 

Els objectius generals del CEMD se centren en el següent: 

• Debatre com volem que sigui i per a què creiem que ha de servir el Consell. 
• Donar suport a la comunitat educativa en temps de pandèmia. 
• Elaborar un cicle de presentació de serveis i projectes que puguin ser d’utilitat a 

la comunitat educativa. 
• Crear un espai on compartir les bones pràctiques de la comunitat educativa. 
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Com a objectius específics de districte cal destacar els següents:   

• Abordar la problemàtica de la mobilitat amb vehicle privat en el nostre districte.  
• Treballar la implicació de la tota la comunitat educativa en la prevenció del 

consum d’alcohol i drogues en adolescents i joves. 
• Fer l’ordenació dels usos de la via pública (parcs i jardins) per part de les 

escoles.  
• Com tractar la pèrdua d’alumnes degut als resultats de l’últim procés de 

matriculació i la consegüent pèrdua de concert de diverses escoles. 
• Facilitar formació per detectar i atendre situacions de salut mental i 

esgotament tant entre els alumnes com als docents arran de la pandèmia. 
• Fomentar hàbits saludables d’alimentació i potenciar els recursos de l’Agència 

de Salut Pública de Barcelona. 

PLENARIS I PERMANENTS: Durant el curs 2020/2021 en el CEMD Sarrià - Sant Gervasi 
s’han dut a terme dues plenàries i dues permanents, totes en format telemàtic. 

 

PLENARIS 

• Sessió del 28/01/2021 

Presentació de la nova Coordinadora Territorial del Consorci d’Educació de Barcelona 
del districte.  

Informacions de l’estat actual de:  

o Taula de Ciutat, Escoles i Covid.  
o “Ampliem espais escolars”.  
o “Protegim les escoles”. 
o Pla de patis.  
o Ajornament de les eleccions del CEMD 2021.  
o Guia de prevenció de conductes de risc / foment d’hàbits saludables.  

Reflexió entorn de la nova Llei d’educació, proposta de celebrar un monogràfic. 

Preguntes i torn obert de paraules. 

• Sessió del 13/07/2021 

Presentació dels programes de l’Agència de Salut Pública adreçats a les escoles i 
especialment el projecte “Menjadors més sostenibles”. 
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Accions relatives a l’educació derivades de la Mesura de govern de prevenció del 
consum d’alcohol i drogues en adolescents i joves. 

Projecte “Protegim les escoles”. 

Projecte “Ampliem espais escolars”. 

Informació del procés de matriculació del curs 2021-2022. 

Torn obert de paraula. 

 

PERMANENTS 

• Sessió del 14/01/2021 

Decidir la forma i estructura que es vol donar al Consell (informacions, debats...).  

Preparació dels punts de l’ordre del dia del plenari. 

• Sessió del 17/07/2021 

Decidir la forma i estructura que es vol donar al Consell (informacions, debats...).  

Preparació dels punts de l’ordre del dia del plenari. 

 

COMISSIONS DE TREBALL  

Durant el curs 2020-2021 ha continuat la seva tasca la comissió de treball per realitzar 
una “Guia de serveis de prevenció i atenció a addiccions en adolescents i joves”. 
Aquesta guia incorpora informació de relació de serveis que tracten, tant des del 
vessant preventiu com d’atenció, temes com ara drogues, alcohol, violència masclista, 
internet / xarxes / bullying, sexualitat, relacions parentals i salut mental (adreça, 
serveis que presten, com s’hi accedeix). Està adreçada a la comunitat educativa: 
professorat, alumnes i famílies.  

Aquesta guia quedarà incorporada com una activitat derivada de la Mesura de govern 
de prevenció del consum d’alcohol i drogues en adolescents i joves, aprovada en el 
districte per abordar l’augment de consum entre els adolescents i joves. 

A finals de setembre del 2021 està previst fer una presentació de la mesura de govern, 
de la guia i una conferència a càrrec d’un expert en temes de consum d’alcohol i 
drogues en adolescents i joves. 



75 
 

Aquesta comissió ja ha completat la seva tasca i objectiu i la podem donar per 
finalitzada. 

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: Durant el curs 2020-
2021 el CEMD no ha produït ni aprovat cap document o informe. 

ACCIONS PARTICIPATIVES I DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU DEL TERRITORI: Arran de la 
proposta realitzada en el CEMD del mes de gener, es va fer una sessió informativa en 
línia sobre la LOMLOE el 9-03-2021 a càrrec de l’inspector d’Educació del Departament 
d’Educació. 

Va ser una sessió molt clarificadora, enriquidora i necessària. 

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: A causa de la situació generada per 
la covid-19, s’han adaptat les sessions al format telemàtic, amb força participació.  

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: A escala global del curs es considera 
molt important ressaltar la implicació, capacitat de diàleg, cooperació i voluntat de 
treball dels membres que participen del Consell Educatiu de Districte per aconseguir 
les millores necessàries per a la comunitat educativa, afavorint un bon clima de treball 
al Consell. 

Si la funció del Consell Educatiu de Districte és que sigui un òrgan de participació i de 
representació de la comunitat educativa, generant debat i propostes per fer arribar als 
òrgans competents i a la ciutadania en general, caldrà introduir propostes de millora. 

Quant a propostes de millora, es considera que el Consell Escolar de Districte ha de 
donar resposta i suport real als seus membres i en conseqüència cal realitzar accions 
encaminades a aquest fi. En aquesta línia caldria el següent: 

• Reprendre les sessions de presentació de serveis i projectes que puguin ser 
d’utilitat a la comunitat educativa. 

• Generar connexions per crear un barri educador. 
• Aconseguir una complicitat entre les accions derivades de la Mesura de govern i 

el Centre de Recursos Pedagògics per planificar l’oferta formativa als docents i 
conferències i debats a les famílies, adolescents i joves. 

Un altre gran repte és com millorar la participació dels membres del consell. 
Actualment tenim un 20% de places vacants i una mitjana d’assistència als consells del 
43% dels seus membres. 
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CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE GRÀCIA 

Durant el curs acadèmic 2020-2021 s’ha mirat de recuperar part de la normalitat 
anterior, si bé encara s’ha allargat la situació d’emergència sanitària per la covid-19. 
Per part del CEMD, la voluntat ha estat donar el màxim suport al conjunt de la 
comunitat educativa per pal·liar-ne i reduir-ne els efectes. 

PLENARIS I PERMANENTS: Durant el curs s’han celebrat tres plenaris, en els quals, a 
banda de tractar l’afectació de la situació sanitària a la comunitat educativa, també 
s’ha continuat amb el funcionament ordinari del Consell, fent especial incís en les 
intervencions en infraestructura que es preveuen dur a terme (construcció de l’Institut 
Vallcarca, programes com el “Protegim escoles” i el “Transformem els patis”), a més 
del canvi de nom de l’Escola Reina Violant. 

 

PLENARIS 

• Sessió del 26/11/2020 

Implementació del pla de reobertura de centres. 

Canvi de nom de l’Escola Reina Violant, després del trasllat del parvulari al carrer de 
Trilla. 

Actuacions previstes en els programes “Ampliem escoles” i “Protegim escoles”. 

Calendari d’actuacions de l’Institut Vallcarca. 

• Sessió del 04/03/2021 

Presentació de l’informe “Millores dels entorns escolars al Districte de Gràcia”. 

Informacions sobre la preinscripció durant el curs 2021-2022. 

Presentació del projecte “Transformem patis” a l’escola Pau Casals. 

• Sessió del 30/06/2021 

Final de curs 2020-2021. Fer la valoració dels centres educatius. 

Preinscripcions del curs 2021-2022: oferta, demanda i primera assignació. 
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PERMANENTS 

• Sessió del 19/11/2020 

Preparació de l’ordre del dia i dels continguts del Plenari del 26 de novembre de 2020. 

• Sessió del 25/02/2021 

Preparació de l’ordre del dia i dels continguts del Plenari del 4 de març de 2021. 

S’acorda convidar els representants municipals dels consells escolars de centre als 
plenaris del CEMD. 

• Sessió del 17/06/2021 

Preparació de l’ordre del dia i dels continguts del Plenari del 30 de juny de 2021. 

 

COMISSIONS DE TREBALL  

Durant el curs 2020-2021 no s’ha convocat cap comissió de treball pròpia del CEMD. 

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: Durant el curs 
acadèmic 2020-2021 s’han elaborat dos documents en el si del CEMD, l’informe 
1/2020 del plenari del CEMD de Gràcia sobre la proposta de canvi de denominació de 
l’escola Reina Violant” i l’informe “Millores dels entorns escolars al Districte de 
Gràcia”. 

ACCIONS PARTICIPATIVES I DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU DEL TERRITORI: En aquest 
curs s’han desenvolupat les accions participatives del programa “Transformem els 
patis” a l’Escola Pau Casals. Establiment de trobades trimestrals AFA. 

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: El perllongament de la situació 
d’emergència sanitària ha impossibilitat que es reprenguin les sessions presencials i 
tampoc no ha permès d’assajar la possibilitat de realitzar sessions híbrides presencials i 
telemàtiques alhora. 

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: De cara al curs vinent es preveu la 
recuperació de sessions presencials (tant de plenaris con de Comissió Permanent), a 
banda de potenciar el format híbrid, de cara a fer que tothom que ho vulgui hi pugui 
participar. Aquest model, també, es preveu que es faci extensiu a la resta de trobades i 
reunions que es facin amb les AFA dels centres per poder-ne garantir una màxima 
assistència. 
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CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL D’HORTA-GUINARDÓ 

El Consell Educatiu del Districte d’Horta-Guinardó és l’òrgan de participació de tots els 
sectors educatius dels districte i punt de trobada i de debat de la comunitat educativa. 

Com va passar l’any anterior, el curs 2020-2021 ha estat un any marcat per la situació 
de la covid-19 i per la seva incidència i impacte en la dinàmica diària dels centres 
educatius. 

L’objectiu principal que ens hem plantejar aquest curs ha estat mantenir-nos al costat i 
conèixer de prop la realitat i necessitats de la comunitat educativa, i oferir el suport i la 
cerca de solucions necessàries atesa la complexitat de les diferents situacions que 
s’han anat plantejant.  

Ens hem proposat seguir en la línia que el CEMB superi l’àmbit estrictament escolar i 
esdevingui un espai de participació i debat, generador de propostes que orientin les 
polítiques en educació i a la vegada fomenti l’empoderament de la comunitat 
educativa. 

PLENARIS I PERMANENTS: Al llarg del curs escolar 2020-2021, hem dut a terme dues 
comissions permanents i dos plenaris. Totes les sessions han estat telemàtiques 
donades les circumstàncies per la pandèmia.  

 

PLENARIS 

• Sessió del 03/11/2020 

Valoració de l’inici de curs. 

Valoració de la dotació de personal als centres educatius. 

Incidència de la covid-19 als centres educatius. 

Mesures adoptades contra la bretxa digital de l’alumnat. 

Valoració de l’ampliació d’espais escolars. 

• Sessió del 19/04/2021 

En aquesta sessió hi van assistir com a convidades diverses AFA i l’AVV Baix Guinardó. 

Informació sobre les preinscripcions escolars al districte. 

Valoració del model d’adscripcions. 
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Valoració del Pla de xoc contra la segregació i per a la igualtat d’oportunitats. 

Valoració i previsió de la dotació de personal als centres de cara al curs 2021-2022. 

Dades i incidència de la covid-19 als centres educatius. 

Escoles afectades per l’amiant al districte. 

Previsió i mesures d’ampliació dels espais escolars. 

Informació sobre el futur de l’IES Ferran Tallada com a centre d’estudis postobligatoris. 

Informació sobre el Pla de barris del Carmel. 

 

PERMANENTS 

• Sessió del 19/10/2020 

Concreció de l’ordre del dia de la propera sessió plenària. 

• Sessió del 18/03/2021 

Preparació de l’ordre del dia de la sessió plenària. 

 

COMISSIONS DE TREBALL  

Després de tractar el tema del model d’adscripció a la sessió plenària del 19 d’abril, es 
proposa recuperar un grup de treball creat el curs passat però que encara no s’havia 
pogut activar. L’objectiu és reflexionar i valorar millores en la implantació del nou 
model d’adscripció en aquells casos concrets en què es consideri necessari i de cara al 
curs escolar 2022-2023. La comissió està formada per representants d’AFA, 
representants de direcció de centres educatius, conseller d’Educació del districte, 
representant territorial del Consorci d’Educació, i tècnica d’Educació del districte. 

 
• Sessió del 01/06/2021 

Contextualitzar i definir la situació. 

Plantejament de metodologia. 
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• Sessió del 22/06/221  

Aportacions de representants de les direccions i d’AFA. 

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: Durant el curs 2020-
2021, el CEMD d’Horta-Guinardó no ha generat ni aprovat cap document ni informe.  

Els documents aprovats pel CEMD són les actes de les mateixes sessions. 

ACCIONS PARTICIPATIVES I DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU DEL TERRITORI: El 26 de 
maig es va fer una trobada amb les direccions de les escoles concertades del districte 
per conèixer de primera mà la seva situació arran de la pandèmia i com havien 
impactat les mesures adoptades per la covid-19. 

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: Una de les millores implantades en 
la línia d’ampliar la participació del conjunt de la comunitat educativa és el contacte i 
les trobades amb les diferents AFA per tractar, sobretot, temes relacionats amb la 
millora i ampliació dels seus entorns. 

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: El curs 2020-2021 ha estat un curs 
marcat per la situació complexa i esgotadora que ha representat la pandèmia i la 
necessitat d’adoptar dia a dia les mesures de prevenció adequades. 

La participació dels membres del CEMD s’ha mantingut amb una participació 
relativament alta quant a les direccions de centres educatius i representants d’AFA. 

S’ha produït la baixa per jubilació de la directora de l’Institut Escola Coves d’en Cimany, 
i ha ocupat el seu lloc la directora de l’Escola Font d’en Fargues. També hi ha hagut un 
canvi en la secretària del CEMD. 

Com a propostes de millores, es vol continuar amb l’objectiu de fomentar la 
participació i que el CEMD esdevingui un espai de relació, col·laboració i generador de 
propostes que empoderin la comunitat educativa i contribueixin a la cocreació de 
polítiques públiques en educació. 
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CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE NOU BARRIS 

La feina bàsica dels dos consells del curs 2020-2021 ha estat la de servir d’enllaç entre 
els diferents sectors que el formen. Així s’ha revisat les diferents situacions dels 
centres en la dura situació del primer curs totalment presencial en pandèmia, amb tots 
els esforços que s’han hagut de fer amb canvis de criteris necessaris per millorar el 
funcionament dels centres. Tot i això, hi ha hagut un consens general sobre el bon 
funcionament dels diferents plans d’obertura elaborats pels equipaments. 

Les dues sessions, virtuals, han posat a prova les connexions i la paciència dels 
participants, amb diferents graus de resolució. 

Cal destacar la presentació de dos programes adreçats des de l’Ajuntament 
directament als centres educatius: “Protegim les escoles” i “Transformem els patis”. 

PLENARIS I PERMANENTS: La sessió plenària del consell del 3/11/2020 va comportar 
parlar del canvi de nom de l’Institut Sant Andreu, que va considerar oportú passar a 
anomenar-se Institut Nou Barris, amb la consegüent discussió sobre la seva adequació 
o no a les directius del Consorci d’Educació per la ciutat. 

Es va fer, també, a part de l’ordre del dia, una revisió de l’actuació dels centres públics 
i dels centres concertats, quant a ampliar matèries o no, ja que la concertada va 
ampliar i la pública va fer reforç dels coneixements adquirits. Els assistents 
expressaven la seva preocupació pel resultat d’aquesta diferent manera d’actuar. 

La sessió plenària del 23/3/2021 va estar marcada, a part de l’ordre del dia, per la 
confirmació de les obres a l’Escola Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei, pel canvi de la 
coberta d’amiant de l’edifici. I obres també a l’Escola El Turó i acabament de les 
ampliacions dels I/E Antaviana i Trinitat Nova. 

S’expressen també els neguits sobre com afectaran aquestes obres mencionades als 
casals d’estiu, cosa que ja està encaminada a trobar una solució viable. 

Un altre punt que s’assenyala és la inquietud respecte a la reserva de places i l’índex 
de vulnerabilitat, i els efectes pràctics que es poden produir al districte. Hi ha zones de 
la ciutat on s’han fet tractaments diferenciats, com a Zona Nord del districte. Si a Zona 
Nord tots els centres superen l’índex de vulnerabilitat, s’ha d’enviar alumnat fora de la 
Zona, per reequilibrar, amb la condició que no s’hagi d’agafar transport per anar-hi. 
S’haurà d’anar reajustant. 
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PLENARIS 

• Sessió del 03/11/2020 

Presentació de la demanda de canvi de nom de l’Institut Sant Andreu (director: 
Francesc Murillo). 

Balanç de l’inici del curs 2020-2021. Consorci. 

Informacions. Dos programes: “Ampliem espais” i “Protegim les escoles”. 

• Sessió del 23/03/2021 

Pla de patis. Marta Carranza (CEMB) i Emma Cortés IIA (Institut Infància i 
Adolescència). 

Oferta escolar del curs 2021-2022. Judit Rifà (representant del Consorci al territori) i 
Josep Anton Martínez (inspector del districte). 

Informacions. Centres educatius que estaran al programa “Protegim les escoles” 
aquest any 2021. 

 

PERMANENTS 

• Sessió del 19/10/2020 

Preparació de la sessió plenària. 

• Sessió del 02/03/2021 

Preparació de la sessió plenària. 

 

COMISSIONS DE TREBALL  

Els principals temes s’han tractat en les sessions permanents i plenàries, ja que els 
membres del Consell han disposat de poc temps per reunir-se en comissions de treball. 
No hi ha hagut cap demanda al respecte. 

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: Informe aprovat per 
unanimitat de la majoria assistent al Consell del canvi de nom de l’Institut Sant Andreu 
a Institut Nou Barris. 
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ACCIONS PARTICIPATIVES I DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU DEL TERRITORI: No se 
n’han fet. 

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: En ser les sessions virtuals, es va 
canviar del Jitsi Meet particular al Jitsi de Decidim, amb certes millores. 

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: El curs ha estat marcat per la 
pandèmia, amb tots els esforços per part de tothom que això ha suposat. Els centres 
educatius, com a mínim al districte de Nou Barris, han treballat molt de portes endins, 
amb poques activitats fora del centre, o sols en els llocs a l’aire lliure que s’han 
demanat per part de cada centre. Els consells plenaris han deixat de ser una 
reivindicació sobre la salut mental dels alumnes per passar a ser una reivindicació per 
facilitar la connectivitat i l’atenció directa a infants i joves, a part de les queixes per 
saturació a la feina. 

Algun aspecte per millorar podria ser la tornada a les reunions presencials, en la 
mesura que la pandèmia ho permeti, en espais amplis i ben ventilats. 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE SANT ANDREU 

Durant el curs 2020-21, el Consell Educatiu Municipal de Sant Andreu s’havia proposat 
com a objectius principals mantenir la seva activitat i disposar d’un espai conjunt de 
treball. 

PLENARIS I PERMANENTS: Durant aquest curs s’han celebrat tres comissions 
permanents abans de les convocatòries de les sessions del CEMD, en les quals 
bàsicament s’han decidit els temes que s’hi tractarien i les persones que hi podrien 
intervenir. 

Totes s’han fet de manera telemàtica.  

Durant el segon quadrimestre s’ha fet canvi de tècnica referent d’Educació al districte 
fent relleu del càrrec de secretaria del CEMD en el segon plenari. 

El CEMD ha consensuat en el segon plenari a petició de la Comissió Inclusiva el 
plantejament de fer un canvi en la forma de treballar amb l’acta del Consell Educatiu i 
la seva aprovació abans del següent Consell Educatiu. 

L’acta s’enviarà uns dies després del Consell Educatiu per compartir-la al més aviat 
possible.  Es donarà unes tres setmanes des de l’enviament perquè les persones 
assistents puguin fer-hi esmenes si calen.  
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Si hi ha algun punt per esmenar es traslladarà al següent Consell Educatiu per trobar 
l’aprovació i dels altres punts; si no hi ha esmenes, es donarà per aprovada i es penjarà 
als webs perquè sigui pública. 

 

PLENARIS 

• Sessió del 11/11/2020 

Informació de la matriculació del curs 2020-2021. 

Adequacions covid. 

Informació de reforços de plantilla i material sanitari. 

Informació de dispositius electrònics del curs passat i estat actual per un possible nou 
confinament. Pla digital del Departament. 

Informació sobre l’ús d’espais públics per centres educatius. 

Diferències NEE i NESE, i criteris d’assignació de places NEE i NESE del Districte. A 
càrrec de Mireia Ribalta, directora EAP.  

• Sessió del 24/03/2021 

Oferta inicial del curs 2021-22. 

Canvis d’adscripcions i afectació en germans. 

Situació actual dels equipaments Instituts Vapor de Fil i La Sagrera - Sant Andreu i 
Escola La Maquinista. 

Problemàtica d’amiant en centres educatius del districte a càrrec de Yolanda Mendia, 
supervisora d’obres del Departament de Llicències i Inspecció Districte de Sant Andreu. 

Escola concertada: Resolució de concerts.  

Estat actual i criteris de les actuacions de “Protegim les escoles”. 

Informació sobre la Capitalitat de l’alimentació sostenible. 

• Sessió del 07/07/2021 

Obres als centres educatius del Districte a càrrec de Toni Garcia Salanova. 

Agència de Salut Pública - “Menjadors escolars”.  
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Projecte de Pictogrames a càrrec de la Comissió Inclusiva de Sant Andreu. 

Informacions diverses del CEB: índex de complexitats, reserves NEE i dotacions covid 
per al proper curs, etc.  

 

PERMANENTS 

• Sessió del 07/11/2020 

Preparació de l’ordre del dia del plenari.  

 

• Sessió del 10/03/2021 

Preparació de l’ordre del dia del plenari.  

• Sessió del 21/06/2021 

Preparació de l’ordre del dia del plenari.  

 

COMISSIONS DE TREBALL  

Els principals temes s’han tractat directament a les sessions del plenari. 

DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: Els documents 
aprovats pel CEMD són les actes de les mateixes sessions. 

ACCIONS PARTICIPATIVES I DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU DEL TERRITORI: En ocasió 
de treballar el pla LGTBI de Sant Andreu es va fer una convocatòria a tota la comunitat 
educativa de Sant Andreu a una sessió monogràfica i de debat sobre LGTBI i educació. 
Es va fer en format telemàtic el dia 11 de maig de 2021. 

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: El CEMD ha fet canvis en els temps 
emplenats per l’enviament i aprovació de les actes. 

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: Tot i que continua el debat de com 
millorar la participació al CEMD, hi ha interès en el fet que hi hagi un punt en l’acta 
sobre fer exposicions de bones pràctiques de les diferents comunitats educatives de 
Sant Andreu en el CEMD. 

Un repte és la representació de l’alumnat, ja que no hi està representat. 
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Una proposta de millora és fer monogràfics (informatius i de debat) que puguin ser 
d’interès a la comunitat educativa de Sant Andreu que serveixin per conèixer-se i 
interrelacionar-se.  

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE SANT MARTÍ 

L’objectiu general del CEMD consisteix a donar veu als membres de la comunitat 
educativa, recollir-ne les inquietuds i mantenir-los informats dels programes i novetats 
relacionades amb el sector.  

PLENARIS I PERMANENTS: Aquest curs s’han desenvolupat tres sessions plenàries en 
les quals s’han proporcionat les dades de matriculació presentades per la representant 
del Consorci d’Educació i s’ha informat dels programes relacionats amb els entorns 
escolars. També s’ha introduït el debat sobre la coeducació i el retorn del que s’està 
fent a les comissions del CEMB, i s’ha informat favorablement del canvi de nom de 
l’institut 22@.  

 

PLENARIS 

• Sessió del 16/11/2020 

Presentació de les dades de matriculació. Curs 2020-2021.  

Informe d’inici de curs del CEMB. Declaració de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid. 
Maria Roca.  

“Protegim les escoles” i Taula de Districte.  

Informació sobre les comissions de treball del CEMB. Presentació de la Comissió de 
Treball de Segregació Escolar, Equitat i Inclusió.  

• Sessió del 26/04/2021 

Informacions del procés de preinscripció escolar. Curs 2021-2022. Consorci d’Educació.  

Obres i reformes de centres i entorns escolars.  

“Protegim les escoles 2021”.  

Programa “Transformem els patis”. 



87 
 

Coeducació als centres educatius. Lorena Domínguez, consellera de Feminismes del 
Districte de Sant Martí.  

Retorn del Consell Educatiu Municipal de Barcelona. 

• Sessió del 07/07/2021 

Recordatori del nomenament del representant del Consell Ciutadà del Districte de Sant 
Martí.  

Procés de preinscripció i dades inicials de matriculació. Curs 2021-2022.  

Retorn del Consell Educatiu Municipal de Barcelona. Balanç i informació de la Taula de 
Ciutat, Escoles i Covid.  

Canvi de denominació de l’Institut 22@. 

Programes i projectes (“Ampliem espais educatius”, “Protegim les escoles”, i 
“Menjadors escolars més sans i sostenibles”).  

 

PERMANENTS 

• Sessió del 30/10/2020 

Preparació de la sessió plenària. 

• Sessió del 07/04/2021 

Preparació de la sessió plenària. 

• Sessió del 22/06/2021 

Preparació de la sessió plenària. 

 

COMISSIONS DE TREBALL  

Actualment no hi ha comissions de treball actives al CEMD, però s’ha fet difusió de les 
comissions de treball del CEMB, oferint la possibilitat de participar-hi. També s’ha creat 
un espai en els plenaris destinat a fer que algunes persones membres i participants a 
les comissions de ciutat poguessin fer un retorn dels temes que s’estaven treballant 
(comissió de segregació, Taula de Ciutat, Escoles i Covid).  
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DOCUMENTS I INFORMES APROVATS I/O PRODUÏTS PEL CEMD: A petició de l’Institut 
22@, el CEMD de Sant Martí ha emès un informe favorable al canvi de denominació de 
centre, passant a denominar-se Institut El Joncar.  

ACCIONS PARTICIPATIVES I DE DEBAT D’ÀMBIT EDUCATIU DEL TERRITORI: En el mes 
de març es van convocar dues reunions, amb representants de direccions i AFA, per 
proporcionar informació relacionada amb els entorns escolars: programa “Protegim les 
escoles”, projectes per implementar durant l’estiu i criteris per elaborar propostes 
d’actuacions en els pròxims anys.  

Des de la secretaria del Consell també s’han recollit i donat resposta a diverses 
consultes plantejades per part dels representants municipals. 

MILLORES DE FUNCIONAMENT IMPLEMENTADES: Amb motiu de la situació sanitària, 
les sessions del CEMD s’han seguit desenvolupant en format telemàtic, enviant la 
convocatòria i proporcionant l’accés a les persones membres. Des del Departament de 
Comunicació també s’ha fet un esforç important en la difusió per afavorir la màxima 
audiència possible. A l’acció d’enviament d’un correu electrònic directe, a persones i 
entitats, s’hi ha afegit la incorporació de les sessions als butlletins electrònics i a 
campanyes específiques a les xarxes socials. La pàgina principal del web municipal 
també ha ancorat la sessió a les notícies publicades amb un bàner específic per conduir 
el públic directament al perfil de YouTube per on s’emet. 

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORES: Les sessions s’han pogut seguir de 
manera telemàtica, pràcticament sense incidències tècniques i amb la possibilitat 
d’intervenció dels assistents. El reptes de cara al futur són millorar la participació dels 
sectors infrarepresentats i ampliar les temàtiques per tractar que puguin ser d’interès 
per la comunitat (serveis, projectes).  
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ACTIVITAT PRÒPIA DEL CONSELL DE L’FP  
 

Aquest curs 2020-2021 ha estat marcat per la pandèmia mundial de la covid-19 i el seu 
impacte en tots els àmbits de la ciutat, i sobretot en l’àmbit educatiu i formatiu. La 
pandèmia i el confinament decretat per les autoritats competents durant el març de 
2020 va suposar una aturada de l’activitat educativa i formativa presencial que va tenir 
una enorme afectació en la formació professional.  En aquest sentit, des del Consell de 
l’FP de Barcelona es va convenir la necessitat de mantenir l’activitat del Consell com a 
espai institucional i de deliberació durant el segon i tercer trimestre de l’any 2020 en 
format telemàtic, per tal de poder fer seguiment de la situació i fer-se ressò de les 
necessitats de l’ecosistema de la formació professional a la ciutat. En aquest context 
destaquen la celebració de dues comissions permanents durant els mesos de maig i de 
desembre de 2020 en què, entre d’altres coses, es va tractar l’afectació de la pandèmia 
en la formació professional i les necessitats i demandes del sector. De resultes 
d’aquestes sessions es va emetre un comunicat que es va difondre entre les 
administracions competents i els mitjans de comunicació.  

Durant l’any 2021 ja es van poder reprendre les activitats presencials amb aforament 
limitat i respectant totes les mesures de seguretat i es va procedir a la constitució del 
nou Consell de la Formació Professional de Barcelona (CFPB), després de l’aprovació 
del seu nou reglament en el Plenari del Consell Municipal, en la sessió celebrada el 23 
de desembre de 2020.  La constitució organitzada el 15 d’abril de 2021 va comptar 
amb la presència del sisè tinent d’alcaldia de Barcelona que va presidir la sessió per 
delegació de l’alcaldessa de Barcelona i més d’una vuitantena d’entitats. En aquesta 
mateixa sessió també es van nomenar les vicepresidències primera i segona del 
Consell, encapçalades per la comissionada d’Educació i la comissionada per a la 
Promoció de l’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat. En paral·lel, es van presentar 
el Pla de treball 2021-23 del Consell que recollia el mandat del reglament i les 
prioritats de la ciutat en matèria de formació i ocupació amb visió metropolitana. 
Durant la mateixa sessió és va oferir un debat al voltant dels “Nous escenaris a la 
formació professional. Els reptes a Barcelona”, en el qual van participar Clara Sanz 
López, secretaria general de Formació Professional del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional; Fabian Mohedano, president del Consell Català de Formació Professional, 
i Gemma Verdés, cap de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial del 
Consorci d’Educació de Barcelona.  

Durant el curs 2020-2021 s’ha mantingut la interlocució permanent amb el Consell 
Educatiu de Ciutat (CEMB) participant en els seus òrgans de govern i grups de treball. 
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Pel que fa als grups de treball, s’han difós els informes participatius d’“FP i gènere” i 
“FP i diversitat funcional” a diferents institucions i entitats de la ciutat com són: la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona, el Consell Directiu del Consorci d’Educació de 
Barcelona i el Consell Escolar Municipal, restant pendent la presentació als nous 
responsables de formació professional del Departament d’Educació i del Servei Català 
d’Ocupació. I és manté l’acord que tots els informes resultants dels grups de treball del 
Consell de la Formació Professional s’elevin al CEMB i que totes les propostes de 
treball sobre l’FP del CEMB es traspassaran als òrgans i grups de treball del Consell de 
la Formació Professional. Amb aquesta proposta s’ha aconseguit vincular estretament 
els dos consells i potenciar la feina feta donant-li molta més projecció i presència a la 
comunitat educativa i les administracions competents.  

En el cas de l’Informe d’FP i gènere es va convenir celebrar un seminari web per 
presentar la recerca encarregada a l’IERMB que portava per títol: “La formació 
professional a Barcelona: Gènere, trajectòries i inserció”.  Hi van participar el sociòleg 
de l’IERMB i principal investigador de la recerca Andreu Termes, Montse Calopa, cap 
d’Estudis de l’Institut Tecnològic de Barcelona, Roser Pagan, cap d’Estudis de l’Institut 
Bonanova (Roser Pagan), i Carles López, director de l’Institut d’Ensenyaments Esportius 
de Barcelona. L’acte va ser conduit per Gemma Verdés, cap de l’Àrea de 
Postobligatòria del Consorci d’Educació de Barcelona, i hi van participar més d’una 
cinquantena de persones.  

Altres activitats destacades:  

S’ha continuat participant de les reunions de coordinació dels òrgans de participació 
sectorial de l’Ajuntament de Barcelona de la Direcció de Democràcia Activa.  

I també ha participat en el següent:  

• L’organització de la sessió de debat “Què en sabem de l’abandonament 
educatiu a la ciutat de Barcelona”, organitzat en col·laboració amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona el dia 9 de maig de 2021, en què va participar la 
secretària del Consell Educatiu Municipal, Marta Carranza, que va ser 
l’encarregada de conduir l’acte, recordant a l’inici el compromís ferm des dels 
consells per incidir en l’èxit educatiu i la lluita contra l’abandonament escolar 
prematur i garantir les trajectòries educatives. De Maria Truñó, comissionada 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, que va intervenir per destacar la 
necessitat de tenir dades sobre quin és l’abast de l’abandonament educatiu a la 
ciutat i constatar que és determinant reforçar les polítiques educatives per 
millorar l’acompanyament a l’escolaritat de l’alumnat amb més risc 
d’abandonament educatiu.  De Mercè Massa i Gemma Verdés, gerent i 
directora, respectivament, de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris del 
Consorci d’Educació de Barcelona, que van presentar l’estudi titulat “Itineraris 
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educatius post-16: seguiment del comportament de les cohorts en els 
ensenyaments postobligatoris”. I d’Aina Tarabini, del Grup de Recerca GEPS-
UAB, que va presentar la recerca “L’abandonament escolar a la ciutat de 
Barcelona: un abordatge qualitatiu a les experiències i trajectòries escolars dels 
i les joves”. Després de la presentació de les dues recerques, les ponents van 
respondre diverses preguntes plantejades pels assistents en el xat de la sessió, 
que va comptar amb més d’una seixantena de participants. 

• I en el disseny de l’Acord de Ciutat Educació 2030 i l’elaboració del document de 
bases de l’eix 4 sobre Trajectòries Educatives Post-16, i s’han dinamitzat les 
sessions participatives celebrades els dies 21 de juny i 6 de juliol de 2021.  

• També s’ha participat activament en el Fòrum de les Ciutats amb el Consell de 
l’FP. I entre les activitats que s’han organitzat des del Fòrum destaca, d’una 
banda, el taller sobre “Gestió de l’FP Dual al món local” celebrat el 27 de maig 
de 2021.  I, de altra, l’organització de la jornada “El paper dels consells 
territorials en el Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya” 
celebrada el 6 de juny de 2021, conjuntament amb el Consell de Formació i 
Qualificació Professionals de Catalunya i el suport de la Federació de Municipis 
de Catalunya i Associació Catalana de Municipis.  

En paral·lel, s’ha dissenyat un espai web del Consell al web d’Educació per tal de poder 
visualitzar què és el Consell i poder retre comptes de totes les activitats que es porten 
a terme des d’aquest òrgan de participació: 
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/consell-de-la-formacio-professional-de-
barcelona  

PLENARIS I PERMANENTS: Durant el curs 2020-2021 s’han dut a terme dues sessions 
dels òrgans de govern del Consell:  

PLENARI 

• Sessió del 15/04/2021 

Benvinguda a càrrec de la comissionada d’Educació.  

Constitució del Plenari del Consell de la Formació Professional de la ciutat de 
Barcelona.  

Elecció de la Vicepresidència Associativa.  

Presentació dels nous membres del Consell.  

Presentació de les línies de treball 2021-2023.  

Precs i preguntes. 

https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/consell-de-la-formacio-professional-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/consell-de-la-formacio-professional-de-barcelona
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PERMANENT 

• Sessió del 29/01/2020 

Benvinguda a càrrec de la comissionada d’Educació 

Presentació del document participatiu del Grup de Treball d’FP i Diversitat Funcional.  

Presentació de les dades de matriculació a la formació professional a càrrec del 
Consorci d’Educació de Barcelona.  

Representació del Consell de la Formació Professional al Consell Educatiu de 
Barcelona.  

Pla d’actuació municipal 2020-2023.  

Convocatòria de nous grups de treball.  

Precs i preguntes. 

• Sessió del 08/06/2021 

Benvinguda a càrrec de la comissionada d’Educació  

Valoració institucional de la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia 
de covid-19 i la seva afectació en l’àmbit educatiu.  

Reflexió i debat a partir de dos escenaris de treball: o Com afrontem aquesta nova 
situació des de les institucions i entitats que representem? o Un cop iniciem el 
desconfinament, què ens caldrà fer o tenir present per reprendre l’activitat des dels 
centres formatius i laborals?  

Tancament: elaboració després del debat d’un document d’estat de la qüestió a partir 
de les propostes i els comentaris expressats. 
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VALORACIÓ GLOBAL 
I PROPOSTES DE MILLORES 
 

Acord de col·laboració amb El Born CCM per celebrar al llarg del curs 2020-2021 el cicle 
de debats del CEMB, a la Sala Moragues. 

Recollida de dades de contacte de les persones participants de les comissions de 
treball que no formen part del CEMB: consentiment per rebre informació regular sobre 
l’activitat municipal en matèria d’educació i per recollir la seva imatge en fotografies 
i/o vídeos durant les sessions i actes del CEMB amb la finalitat de fer difusió de 
l’activitat pròpia del Consell. 

Inclusió de les comissions de treball a la base de dades del CEMB per enregistrar la 
seva composició i agilitzar les comunicacions amb les persones participants de la 
comunitat educativa que no formen part del CEMB. 

Establir l’ús regular de la plataforma Decidim per a les sessions telemàtiques de la 
comissió permanent. 

Programació prèvia dels actes del curs per evitar que s’encavalquin i estiguin distribuïts 
de manera regular al llarg del calendari.  

Ampliació de l’equip del CEMB per donar resposta al creixement exponencial del CEMB 
i la seva activitat. 

Organitzar sessions dinamitzades per a les famílies i per a l’alumnat per promoure 
estratègies que en facilitin la participació i reflexionar sobre temàtiques educatives 
que puguin ser del seu interès. 

Establir una xarxa de suport i coordinació entre diferents consells d’Espanya. 

Desenvolupar una aplicació més àgil per la coordinació amb els representants 
municipals.  
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RECURSOS ECONÒMICS 
 

Per desenvolupar les accions exposades al llarg d’aquest document, el CEMB ha 
necessitat els següents recursos econòmics a càrrec del seu pressupost. 

 

 

 

 

DESPESA 2020  
EIX IMPORT 
Activitat pròpia 4.604,98 € 

Comissions de treball 1.319,48 € 
Servei de relatoria i dinamització de les CT (novembre-desembre) 1.319,48 € 

Espais de debat àmbit educatiu 1.712,50 € 
Seminari web 9/12/2020 “Extraescolars accessibles a infància”: Serveis tècnics audiovisuals 1.512,50 € 
2a sessió Cicle de Debats 8/9/2020 (virtual): Ponència Vicenç Arnaiz 200,00 € 

Espais de participació prioritats polítiques 1.573,00 € 
Seminari web 15/12/2020 “Transformem els patis”: Serveis tècnics audiovisuals 1.573,00 € 

Consell FP 2.112,50 € 
Seminari web 20/10/2020 “L’FP a Barcelona: gènere, trajectòries i inserció”: Serveis tècnics 

audiovisuals 
1.512,50 € 

Seminari web 20/10/2020 “L’FP a Barcelona: gènere, trajectòries i inserció”: Ponència Andreu 
Termes 

600,00 € 

Projecció externa 1.979,23 € 
Servei de comunicació i visibilitat (novembre-desembre) 1.979,23 € 

Representants municipals 1.028,50 € 
Sessió de formació de RM 29/10/2020 “Inici de curs en context covid” (virtual): Serveis tècnics 

audiovisuals 
1.028,50 € 

TOTAL 9.725,21 € 
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DESPESA 2021  
EIX IMPORT 
Activitat pròpia 10.073,06 € 

Comissions de treball 5.040,07 € 
Servei de relatoria i dinamització de les CT (abril) 720,01 € 
Servei de relatoria i dinamització de les CT (febrer) 720,01 € 
Servei de relatoria i dinamització de les CT (gener) 720,01 € 
Servei de relatoria i dinamització de les CT (juliol) 720,01 € 
Servei de relatoria i dinamització de les CT (juny) 720,01 € 
Servei de relatoria i dinamització de les CT (maig) 720,01 € 
Servei de relatoria i dinamització de les CT (març) 720,01 € 

Espais de participació prioritats polítiques 3.970,00 € 
Procés participatiu “Transformem els patis”: 1a i 2a sessió formació virtual per a docents 3.970,00 € 
Taula per a l’Acord de Ciutat per a l’Educació 2030: Servei de secretaria tècnica  0,00 € 

Plenaris i permanents 1.062,99 € 
Sessió Plenari 27/5/2021: Micròfons, gravació i personal tècnic 370,87 € 
Sessió Plenari 27/5/2021: Servei de sala Sala Moragues 692,12 € 

Consell FP 103,46 € 
Sessió de constitució del Plenari 15/4/2021 “Els reptes de l’FP a Barcelona”: Serveis tècnics 

audiovisuals 
103,46 € 

Gestió i funcionament 0,00 € 
Beca de formació FP dual: pagament de pràctiques 0,00 € 

Projecció externa 14.304,67 € 
30è aniversari del CEMB 10/6/2021 (retransmissió): Serveis Tècnics Audiovisuals 1.689,29 € 
30è aniversari del CEMB 10/6/2021: Pastís porexpan commemoratiu 811,66 € 
30è aniversari del CEMB 10/6/2021: Realització del vídeo “30 anys del CEMB” 4.858,15 € 
Servei de comunicació i visibilitat (juliol) 1.080,01 € 
Servei de comunicació i visibilitat (juny) 1.080,01 € 
Taula de Ciutat, Escoles i Covid: Realització d’infografia sobre la taula 4.598,00 € 
Trasllat per impartició d’una ponència i participació Congrés Patis x Clima (Madrid) 187,55 € 

Representants municipals 1.222,10 € 
Sessió de formació RM 16/3/2021 “Protegim les escoles” (virtual): Serveis tècnics audiovisuals 1.222,10 € 
Sessions en consells escolars de centre: Pagament de 1.379 sessions de RM 179.609,28 

€ 
TOTAL 206.339,62 

€ 
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