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Debat de debats, parla la comunitat educativa: acte de lliurament dels
sis informes del CEMB i el CFPB

Una setantena de persones van assistir
aquest dilluns 19 de desembre a l'acte públic
de lliurament dels informes del curs 2021-22
del CEMB i del CFPB a les institucions i
administracions competents. En la jornada,
que va tenir lloc a l'Escola Baixeras, es va
aprofitar per posar en valor la participació de
la comunitat educativa i l’ecosistema de l’FP
en la millora de les polítiques públiques
educatives de la ciutat.

Llegir notícia

S'aproven els informes del CEMB i el CFPB amb propostes de millora
per a l'educació i la formació professional a la ciutat

El Plenari del CEMB i del CFPB ha aprovat
els informes de les comissions de treball del
curs 2021-2022. Consulta'n les principals
conclusions i propostes:

Comissió de Planificació Educativa

Comissió d'Assetjament Escolar per part
de Persones Adultes

Comissió de Formació al Llarg de la Vida

Comissió de Plena Continuïtat formativa i
reducció de l'abandonament

S'inicia la formació dels i les representants municipals als consells
escolars de centre

El dijous 24 de novembre va tenir lloc la
primera sessió d'aquest curs del Programa de
formació dels i les representants municipals
als consells escolars de centre de Barcelona.
La jornada va tenir lloc a la sala d'actes de
l'IMEB amb el títol "Representació municipal,
participació i governança educativa", i hi van
participar una quarantena d'assistents. Al llarg
de la sessió, diversos ponents van desgranar
aspectes d'interès per als representants
municipals.

Llegir notícia

Alumnat i professorat debaten i presenten propostes sobre com
potenciar la participació estudiantil en els centres educatius

El CEMB i el Consell de la Joventut de
Barcelona van organitzar el passat 17 de
novembre la Jornada de Foment de la
Participació de les Representants de
l'Alumnat. La jornada tenia l'objectiu de
potenciar la participació estudiantil i fer agafar
consciència sobre la importància dels espais
de participació de l'alumnat i sobre el fet que
aquest estigui format i tingui coneixements del
que implica la representativitat i les
estructures de participació dels centres.

Llegir notícia

El Plenari del CEMB aprova la constitució de les noves quatre
comissions de treball per al curs 2022-2023

El Ple del CEMB va aprovar el 18 d'octubre la
constitució de les noves quatre comissions de
treball per al curs 2022-2023. Una de les
comissions, la de Planificació Educativa, és
de caràcter estructural i, per tant, es manté
cada curs. Les altres tres comissions de
treball sorgeixen de la priorització de
propostes aportades pels membres del CEMB
i tractaran els àmbits de l'Educació Inclusiva,
la Petita Infància i l'Educació Activa per a
l'Emergència Climàtica.

Llegir notícia

Tret de sortida a les dues comissions de treball del curs 2022-2023 del
Consell de l'FP de Barcelona

Ja s'han posat en marxa les dues comissions
de treball del Consell de la Formació
Professional de Barcelona per a aquest curs.
Es tracta de les comissions de Planificació de
l'Oferta d'FP, que continua la tasca ja iniciada
el curs anterior, i d'Acompanyament i
Orientació, sorgida arran de la demanda per
abordar aquesta temàtica. Les comissions
estan integrades per tots els agents de l'àmbit
educatiu, social i econòmic de la ciutat que
tenen relació amb la formació professional.

Llegir notícia

Es presenta l'informe "Petita infància i educació inclusiva a les escoles
bressol municipal"

En l'informe es destaca un notable increment
en la detecció precoç de necessitats
específiques de suport educatiu (NESE) a les
escoles bressol municipals -també d'infants
que, tot i no presentar NESE, requereixen un
seguiment i acompanyament per reforçar el
seu desenvolupament- i l'augment dels
recursos destinats a l'educació inclusiva en
l'àmbit de la petita infància.

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
.
_
pots donar-te de baixa aquí
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