
 

Consells Escolars Municipals de 
Districte. 

Seguiment del procés de reforma 
normativa del CEMB i els CEMD 

   



CALENDARI REFORMA RRI 2017 
 
2n Trimestre 
 
 Redacció de l’avantprojecte. 

 
 Remissió a CEMD per recollir les seves aportacions. 

 
 Seguiment del procés de treball a la CPermanent del CEMB (4/4) 
 
 El plenari del CEMD del 2n trimestre del curs hauria d'informar sobre el projecte 

de RRI i les seves aportacions. 
 

 Com que el nou CEMD s'ha de constituir abans del 28 d'abril, es podria aprofitar 
aquesta sessió per fer-ho. Si algun CEMD no té temps de fer-ho, cal enviar 
igualment les aportacions al CEMB a l’espera d’informar en el plenari del 3r 
trimestre. 



3r Trimestre 
 
 Seguiment del procés de treball al Plenari del CEMB (2/5) 

 
 Fins el 8 de maig: recollida de les aportacions dels CEMD al projecte de RRI. 

Cada districte s'organitza de la manera que consideri convenient. 
 

 Data màxima per enviar al CEMB les aportacions dels CEMD al projecte de RRI: 
8 de maig. 
 

 Del 8 de maig al 8 de juny: la secretaria del CEMB incorpora les aportacions 
dels districtes al RRI. 
 

 8 juny: aprovació del projecte de RRI per la Comissió Permanent del CEMB i 
remissió al plenari del CEMB de juliol per la seva aprovació final. 
 

 Plenari del CEMB del 3r trimestre: aprovació del nou RRI. Entrada en vigor del 
mateix. 
 

 Cada CEMD ha de decidir si vol elaborar una normes de funcionament 
pròpies.  



MG CEMD 
 
• MG CEMB, consell educatiu de la ciutat, presentada en Comissió Drets Socials 17/1. 

 
• Adaptació a districtes: Taula Tècnica (Consellers Educació + Comissionat + Secretari 

CEMB) ho està treballant. Cada dte estableix la seva metodologia de treball. 
 

• Validació per plenari CEMD (3r trimestre) 
 

• Presentació en Plenari Consell de Districte (setembre-octubre). Seria el moment 
també de presentar, com a annex a la MG, les normes pròpies de funcionament 


