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Es constitueix el nou CEMB després del procés electoral per renovar la
meitat dels seus membres

El nou CEMB ja s'ha constituït després del
procés electoral iniciat a principis de curs per
renovar els consells escolars de centre, els
Consells Educatius de Districte i, finalment, la
meitat de membres del CEMB. El dimarts 14
de juny es va celebrar el Plenari ordinari que
va formalitzar l'entrada dels nous membres.
Abans d'aquesta sessió plenària, però, es va
realitzar un emotiu acte d'homenatge als
membres sortints.

Llegir notícia

El I Fòrum d'abandonament i trajectòries educatives a Barcelona
aborda les causes, reptes i estratègies per afrontar la problemàtica

El CEMB i el Consell de la FP van organitzar
el passat 10 de juny a El Born CCM una
jornada amb l’objectiu d’aprofundir en les
causes de l’abandonament educatiu prematur
i en conèixer les principals estratègies
adoptades per garantir la continuïtat en les
trajectòries educatives i el retorn al sistema.
La iniciativa respon a l'interès conjunt
d'abordar aquest tema en l'agenda educativa
municipal en l'etapa obligatòria i
postobligatòria.

Llegir notícia

El Plenari del Consell de la Formació Professional aprova l'Informe
final de la comissió de treball de planificació de l'oferta d'FP

En l’Informe es reflexiona sobre la necessitat
de realitzar una aposta estratègica pels
ensenyaments post-obligatoris a Barcelona
que tingui en compte la dimensió
metropolitana de la ciutat, entesa com un
campus que atrau alumnat d’arreu del país.
També es demana augmentar l’oferta d’FP
pública i garantir que ningú es quedi sense
plaça.

Llegir notícia

S'anuncien les disset escoles públiques de la ciutat que participaran
en el programa 'Transformem els patis' a partir del setembre

Les participants en la nova edició del
programa iniciaran el mes de setembre el
procés de transformació que s'acabarà l'estiu
del 2023. En aquest procés de redisseny hi
participaran les comunitats educatives dels
disset centres, incloent-hi l'alumnat, l'AFA i
l'equip docent, seguint el procediment que
marca la Guia de cocreació i d'acord amb els
criteris per a un pati naturalitzat, coeducatiu i
comunitari.

Llegir notícia

Es tanca la formació per a docents de l'edició d'aquest curs del
programa 'Transformem els patis'

La formació, de la qual s'han dut a terme
quatre sessions, està reconeguda pel
Departament d'Educació i pretén fer assolir
els coneixements necessaris perquè els
docents puguin desenvolupar el treball intern
del procés participatiu del programa, que es
condueix a cada centre a partir d'un grup
motor integrat amb representants de la
comunitat educativa.

Llegir notícia

Reportatge a El Diari de l'Educació: Educar emocionalment per enfortir
la salut mental infantil i juvenil

Impulsar el desplegament dels educadors
emocionals en els centres educatius i formar
els equips docents és clau per preveure
incipients problemes de salut mental d'infants
i joves. Així ho indica l'informe Educació
emocional i salut mental a les escoles,
elaborat per la Comissió de Treball del CEMB
arran de la pandèmia de la COVID19. El Diari
de l'Educació es fa ressò de les principals
conclusions i propostes que es deriven de
l'informe, que recull la feina de la comissió al
llarg del curs 2020-2021.

Llegir notícia

Una de cada tres escoles de la ciutat tindrà entorns més segurs i
saludables el 2023

Entre el 2022 i el 2023 es faran actuacions
per transformar els voltants de 89 centres
educatius: 73 el 2022 i 16 el 2023. Es tracta
d'accions per eliminar carrils de circulació de
trànsit, ampliar voreres, guanyar xamfrans i
millorar la senyalització i els entorns amb
elements com jardineres o bancs. Les
actuacions s'emmarquen dins del programa
'Protegim les escoles', que té l'objectiu de
transformar els voltants dels centres en espais
segurs, amb menys vehicles, menys accidents
i una millor qualitat de l'aire.

Llegir notícia

El curs vinent hi haurà menys alumnes, els mateixos grups i ràtios més
reduïdes

El curs vinent el Consorci d'Educació de
Barcelona disposarà de 340 places públiques
més amb la incorporació a la xarxa pública de
l'Escola Projecte i l'entrada en funcionament
de l'Institut Escola El Molí. Tot i que es parteix
de la previsió d'un descens de l'11% de
l'alumnat de 3 anys, això no es traduirà en
una reducció del nombre de grups sinó en la
reducció de les ràtios.

Llegir notícia

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

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular sobre
l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la informació
a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les
obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres
dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades.

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a:
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
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