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Presentació
En aquestes pàgines trobareu la memòria del Consell Escolar Muni-

cipal de Barcelona i dels consells escolars municipals de districte 
del curs 2014-2015. Us presentem un resum de les principals activitats i 
dels temes tractats per les diferents instàncies del CEMB.

La tasca del CEMB ha estat emmarcada per l’aplicació de la LOMCE i 
la renovació dels diferents nivells dels consells escolars i de la corpora-
ció municipal. Així mateix, el CEMB ha complert una fita amb la cele-
bració del 25 aniversari de la seva constitució conjuntament amb els 
consells escolars de districte.

En conseqüència, els eixos principals de treball del CEMB durant 
aquest curs han estat l’aplicació de la Llei orgànica de millora de la 
qualitat educativa (LOMCE), els processos electorals de renovació dels 
consells escolars i el seguiment de l’escolarització a la ciutat de Bar-
celona. Un altre aspecte rellevant ha estat la tasca de seguiment de les 
actuacions del Consorci d’Educació i de l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona. El CEMB s’ha declarat contrari al desenvolupament i 
aplicació de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOM-
CE). Igualment, el CEMB ha treballat els temes relacionats en aquesta 
memòria en les comissions de treball, en la Comissió Permanent i en el 
Plenari.

El CEMB ha donat suport a la participació en la renovació dels consells 
escolars de centre amb l’edició de diferents materials, i conjuntament 
amb el Consell de la Joventut de Barcelona i altres instàncies munici-
pals ha promogut una campanya específica de participació de l’alum-
nat. 

Posteriorment a la renovació dels consells escolars de centre, s’ha rea-
litzat la renovació parcial dels consells escolars municipals de districte i 
del propi CEMB.

La secretaria del CEMB ha gestionat de manera coordinada amb els 
districtes la representació municipal als consells escolars dels centres 
docents públics de la ciutat. 

Podeu consultar la informació sobre l’activitat del Consell i la documen-
tació elaborada a la pàgina web www.bcn.cat/cem.
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Memòria Consell Escolar 
Municipal de Barcelona

Període: Setembre 2014 - Juliol 2015

Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants 
dels plenaris, permanents i/o comissions de treball.

Relació dels temes i activitats, objecte de debat i de treball en els dife-
rents àmbits del Consell Escolar Municipal en l’exercici del seu paper 
com a organisme de participació i consulta de la comunitat educativa de 
la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, han estat freqüents la presència 
i intervencions dels responsables del Consorci d’Educació i de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona per presentar i/o informar de les ac-
tivitats i/o iniciatives amb incidència en l’educació de la ciutat. Sovint, 
el mateix tema o àmbit ha estat tractat en les comissions de treball, per 
passar posteriorment a ser tractats per la Comissió Permanent o el Ple-
nari del CEMB, com queda palès en la relació següent : 

• Informe de l’inici del curs 2014-2015. Informes del CEB i de l’IMEB. 
Comissió de Mapa Escolar i Escolarització i Comissió Permanent del 
15 d’octubre de 2014. 

• Informe pla de suport a l’alumnat de l’ESO a l’estiu 2014.  Plenari 25 de 
novembre de 2014.

• Pla de treball del CEMB del curs 2014-2015. Comissions de treball i 
Comissió Permanent del 15 d’octubre de 2014.

• Coordinació dels recursos de suport escolar a la ciutat de Barcelona. 
Comissió Permanent del 15 d’octubre 2014.

• Acord Barcelona Orienta. Comissió de Serveis Educatius i relació Es-
cola-Territori, Comissió Permanent del 15 d’octubre del 2014 i 4 de 
març de 2015 i Plenari del 23 de març de 2015.

• Modificació dies de lliure disposició dels centres del curs 2914-2015. 
Comissió de Serveis Educatius i relació Escola-Territori, Comissió Per-
manent del 15 d’octubre del 2014.

• La FP dual. Comissió Permanent del 15 d’octubre de 2014. 

• Carta sobre la votació electrònica en les eleccions als consells escolars 
de centre. Comissió de Participació i Comissió Permanent del 15 d’oc-
tubre de 2014.

• La programació de les noves escoles bressol. Comissió Permanent del 
4 de març de 2015.

• Informe sobre la baremació bessons en la preinscripció d’escoles bres-
sol Comissió de Mapa Escolar i Escolarització i Plenari del 25 de no-
vembre de 2014.

• Memòria del CEMB del curs 2013-2014. Comissió Permanent del 15  
d’octubre de 2014.

• Oferta inicial de la preinscripció del curs 2015-2016 dels ensenyaments 
obligatoris a la ciutat de Barcelona. Comissió de Mapa Escolar i Esco-
larització i Comissió Permanent del 4 de març 2015.



1110

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Barcelona

• Declaració del CEMB sobre la Llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació LOMCE. Comissió 
de Participació i Comissió Permanent del 15 d’octubre 2014. 

• Renovació dels CEMD i el CEMB. Comissió de Participació, Comissió Permanent del 4 de març del 
2015 i Plenari del 25 de novembre de 2014 i 23 de març de 2015.

• XXV aniversari de la constitució dels CEMD i el CEMB. Comissió de Participació, Comissió Perma-
nent del 15 d’octubre de 2014 i del 4 de març del 2015 i Plenari del 25 de novembre de 2014.

• Pla d’Educació per a l’èxit escolar als districtes. Plenari del 23 de març de 2015.

• Informe resum de les actuacions realitzades en el mandat 2011-2015. Plenari del 23 de març de 
2015.

• Renovació dels consells escolars de centre. Informe de participació. Comissió de Participació.

• Jornada de formació dels representants de l’alumnat als consells escolars de centre. Comissió de 
Participació i subcomissió alumnat.

• Informe sobre el programa de suport educatiu a les famílies. Comissió de Participació i subcomissió 
de pares i mares.

• Informació sobre l’ús social dels centres públics de la ciutat de Barcelona. Comissió de Serveis Edu-
catius i relació Escola-Territori i comissió de Mapa Escolar i Escolarització. 

• Recomanació de dies de lliure disposició dels centres de Barcelona per al curs 2015-2016. Comissió 
de Serveis Educatius i relació Escola-Territori.

• Informe preinscripció dels ensenyament obligatoris del curs 2015-2016 i de l’oferta inicial dels en-
senyaments postobligatoris del curs 2015-2016. Comissió de Mapa Escolar i Escolarització.

Activitats

Activitats realitzades pel CEMB

Acte institucional del 25 aniversari de la constitució dels CED i del CEMB 

El 9 de febrer de 2015 es va realitzar l’acte institucional de la celebració del 25 aniversari de la cons-
titució dels consells escolars de districte (CED) i del Consell  Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) 
el 6 de febrer de 1990.

L’acte presidit per l’alcalde, va comptar amb la presència de membres i exmembres dels CED i del 
CEMB i de representants municipals als consells escolars de centre. Els parlaments van anar a càrrec 
de l’alcalde i president del CEMB, Xavier Trias, i de les dos vicepresidències, Meritxell Ruiz del Depar-
tament d’Ensenyament i Gerard Ardanuy, regidor d’Educació i Universitats.

Un concert de les escoles de música municipals de Can Ponsic, l’Eixample i Nou Barris va cloure l’acte.

Renovació dels consells escolars de centre

El CEMB va promoure diferents activitats i documents informatius per promoure la participació de la 
comunitat educativa de la ciutat en la renovació dels consells escolars de centre. 

Les iniciatives de suport per la convocatòria de novembre-desembre de 2014 han estat principalment 
vinculades a l’atenció telefònica d’informació i assessorament i a l’atenció específica al web del CEMB 
sobre els consells escolars i les eleccions.

Una de les activitats ha estat la promoció, conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona, 
la regidoria d’Adolescència i Joventut, l’IMEB i les associacions juvenils, d’una campanya específica 
per a l’alumnat de secundària: 

- Edició d’un opuscle i un cartell per l’alumnat.

- Informació a càrrec dels Punts JIP en els instituts que disposen d’aquest recurs.

- Informació en un web específic per l’alumnat. www.consellsescolars.sortimdelaula.cat. 

- Guia del candidat i de la candidata de l’alumnat.

- Carta conjunta del CJB i les regidories de Dones i Joventut i Educació i Universitats.

Un cop constituïts els nous consells escolars de centres, la secretaria del CEMB, amb les dades faci-
litades pel Consorci d’Educació i les recollides dels centres elabora l’informe de participació corres-
ponent.

Renovació dels consells escolars municipals de districte
D’acord amb la normativa vigent, el mandat dels membres electes dels consells escolars municipals 
de districte i del Consell Escolar Municipal de Barcelona és de quatre anys i són renovats per meitats 
cada dos anys.

La renovació es fa de manera coordinada amb la renovació dels consells escolars de centre.

Per complir aquestes disposicions, es va iniciar la renovació dels CEMD al gener-febrer de 2015, amb 
la comunicació als centres i associacions i la celebració de les eleccions durant el mes de març.

Els consells escolars municipals de districte s’han constituït segons el calendari següent:

Ciutat Vella 15/04/2015

L’Eixample 13/04/2015

Sants-Montjuïc 26/03/2015

Les Corts 19/03/2015

Sarrià-Sant Gervasi 27/04/2015

Gràcia 20/04/2015

Horta-Guinardó 14/04/2015

Nou Barris 26/04/2015

Sant Andreu 16/04/2015

Sant Martí 21/04/2015

Renovació del Consell Escolar Municipal de Barcelona

Un cop finalitzada la renovació dels CEMD, es va iniciar la renovació del Consell Escolar Municipal de 
Barcelona segons la convocatòria d’eleccions aprovada al Plenari del 25 de novembre de 2014. Procés 
electoral desenvolupat durant el mes de maig de 2015. Per primer cop, el procés electoral s’ha realitzat 
majoritàriament per mitjans electrònics. 

Representants municipals als consells escolars dels centres docents

L’aplicació de la Llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació (LOMCE) en el que fa referència 
a la composició dels consells escolars dels centres concertats ha comportat la retirada de la repre-
sentació municipal en aquests centres a l’inici del curs 2014-2015. L’actual representació municipal 
està present en els consells escolars dels centres públics (285) i escoles bressol i llars d’infants 
públiques(100).

La secretaria del CEMB és l’organisme responsable amb la col·laboració dels districtes, de la gestió i 
coordinació dels 198 representants municipals, presents a 385 consells escolars dels centres públics 
de la ciutat de Barcelona durant el curs 2014-2015.

D’acord amb les característiques de la ciutat de Barcelona (nombre de centres, àmbits territorials o 
districte, etc.) la representació municipal en els centres docents està delegada a personal tècnic de 
l’Ajuntament de Barcelona.
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Distribució de RM per tipus de centre i per districte

DISTRICTES ESCOLA 
BRESSOL

RRMM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA 
PÚBLICA RRMM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
CENTRES

TOTAL 
RRMM

01 CIUTAT VELLA 7 7 27 18 34 18

02 EIXAMPLE 8 8 25 20 33 22

03 SANTS-MONTJUÏC 11 11 35 24 46 24

04 LES CORTS 4 4 10 9 14 10

05 SARRIÀ-SANT 
GERVASI

6 6 15 12 21 15

06 GRÀCIA 7 6 17 12 24 13

07 HORTA-GUINARDÓ 13 13 34 25 47 24

08 NOU BARRIS 14 14 43 32 57 32

09 SANT ANDREU 10 9 29 20 39 21

10 SANT MARTÍ 19 19 51 38 70 38

TOTALS 100 95 285 190 385 195

 
Formació

Sessió de formació, l’1 d’octubre, sobre les principals novetats del curs 2014-2015, especialment 
l’aplicació de la LOMCE en els òrgans de govern dels centres a càrrec de Meritxell Ruiz, directora ge-
neral d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament.

Sessions de formació sobre el funcionament de la representació municipal i dels programes del territori 
als deu districtes de la ciutat, realitzades durant el 1r trimestre del curs, adreçades als i a les represen-
tants municipals als consells escolars dels centres docents de Barcelona. Aquestes sessions formen  
part de la formació permanent dels i de les representants municipals. 

Comissions de selecció de les direccions de centres públics

D’acord amb les resolucions del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació els represen-
tants municipals han participat com a membres de les comissions de selecció de les direccions de 23 
centres públics de la ciutat, de titularitat del Departament o de l’Ajuntament de Barcelona.
    
Coordinació secretaries dels CEMD i del CEMB

Sessions periòdiques de treball i coordinació entre les secretaries dels consells escolars municipals de 
districte i del Consell Escolar Municipal de Barcelona. Regularment també hi participen representants 
de l’IMEB i del Consorci d’Educació. Durant el curs 2014-2015 s’han realitzat 11 sessions de coordi-
nació. 
 

Actes i activitats en els quals ha participat el CEMB

Jornada de formació per a representants de l’alumnat en els consells escolars de centre

Aquesta formació té per objectiu que els membres del consell escolar representants de l’alumnat 
puguin desenvolupar la seva tasca de representació amb el màxim d’informació i formació possible.

La jornada de formació ha estat organitzada per la regidoria d’Adolescència i Joventut, l’Institut Muni-
cipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Escolar Municipal i el Consell de la Joventut 
de Barcelona (CJB). Cent vint-i-cinc  representants de l’alumnat als consells escolars de centre i de-
legats i delegades de 45 centres de secundària de la ciutat van participar a la jornada de formació del 
19 de febrer de 2015 a l’Espai Jove La Fontana.

Organismes on està representat el Consell Escolar Municipal de Barcelona

• Consell Escolar de Catalunya.
• Consell de Ciutat.
• Consell de la Formació Professional de Barcelona.                    
• Projecte Educatiu de Ciutat.           
• Jurat premis “ Compta fins a tres”.             
• Comissió de Lectura Pública.       
• Comissions de garanties d’admissió:

- Escoles bressol i llars d’infants.                       
- 2on. Cicle infantil i primària.    
- Secundària obligatòria.           
- Ensenyaments postobligatoris.
- Programes de formació i inserció.    

• Comissió “ Pla integral de Millora de l’Escolaritat i de Tractament de l’Absentisme Escolar de la 
ciutat de Barcelona”.

• Acord “Barcelona Orienta”.

Documents i informes aprovats i/o produïts pel ple, permanent, 
comissions de treball i/o secretaria.

Declaració del CEMB sobre la participació i el vot electrònic amb motiu de la renovació dels consells 
escolars de centre. Setembre 2014.

Pla de treball del CEMB. Curs 2014-2015. Octubre 2014.

Memòria del CEMB i dels CEMD. Curs 2013-2014. Octubre 2014. 

Declaració del CEMB sobre la Llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació (LOMCE). Octubre 
2014.

Informe del CEMB sobre el tractament de les famílies amb bessons en el procés de preinscripció i ma-
trícula en les escoles bressol municipals i llars d’infants públiques de la ciutat de Barcelona. Novembre 
2014.

Declaració del CEMB sobre els fets de l’Institut Joan Fuster. Abril 2015.

Publicacions

• Memòria del CEMB i dels CEMD. Curs 2013-2014. Gener 2015.
• Díptic Eleccions als CEMD i al CEMB. Gener 2015.
• 25è aniversari de la constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Es-

colars de  Districte. Febrer de 2015.
• Eleccions als consells escolars. Curs 2014-2015 de la ciutat de Barcelona. Abril 2015.

Els documents i publicacions són consultables al web www.bcn.cat/cem.

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Barcelona
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Taules

Taula de sessions

Instància Número sessions Observacions

Ple 2 Dates plenaris 
25/11/2014 – 23/03/2015 

Comissió Permanent 2 Dates permanents
14/10/2014 – 04/03/2015 

Comissió Mapa Escolar  i 
Matriculació 4

Comissió Participació 3

Subcomissió de Pares i Mares 1 Sessió conjunta amb la comissió 
de Participació

Subcomissió de l’Alumnat 1 Sessió conjunta amb la comissió 
de Participació

Comissió Serveis Educatius i 
relació Escola -Territori 2

Taula participació

Instància  Número persones (*) Porcentatge participació (**)

Ple 35 49%

Permanent 18 52%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

ANNEX

• Relació de membres del Consell Escolar Municipal de Barcelona  amb indicació del sector i l’entitat 
que representen a juny 2015. 

• Altes i baixes durant el curs 2014-2015.

• Relació dels membres de la Comissió Permanent.

• Relació dels presidents/es de les comissions de treball.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA
Curs 2014-2015

President: Excma. Sra. Ada Colau Ballano
Vicepresident: Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas
Vicepresidència: Sra. Meritxell Ruiz i Isern

Secretari: Sr. Josep Rovira i Riera   

Presidències dels CEMD

Ima. Sra. Gala Pin Ferrando Ciutat Vella

Im. Sr. Agustí Colom Gabau L’Eixample

Im. Sr. Jaume Asens Llodra Sants-Montjuïc

Ima. Sra. Laura Pérez Castaño Les Corts

Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados Sarrià-Sant Gervasi

Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas Gràcia

Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago Horta-Guinardó

Ima. Sra. Janet Sanz Cid Nou Barris

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví Sant Andreu

Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell Sant Martí

Entitats

Sra. Maria Vinuesa i Abòs Ass. de Mestres Rosa Sensat

Sra. Ma. Dolors Martí i Solà Col·legi de Doctors i Llicenciats en Fil. i Ciències

Sr. Jordi Giró i Castañer FAVB

Sra. Pere Prat Tomás DINCAT-FAMPADI

Sr. Antoni Rodríguez i Arenas Foment del Treball Nacional

Sra. Lourdes Esteban i Paredes PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

Sr. Juan José Casado i Peña UGT

Sra. Montserrat Vergé Grau CEEB

Sr. Oriol Nicolau CJB

Sra. Soledad Gálvez Navarro Unió Sindical CCOO BCN

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Barcelona

Universitats

Sr. Francisco Javier Navallas Ramos UPC

Sr. Walter Garcia Fontes UPF

Departament d’Ensenyament / Consorci d’Educació de Barcelona

Sr. Xavier Chavarria i Navarro

Sr. José Luís Castel Baldellou

Sra. Àngels Rodríguez Gutierrez

Sra. Carme Massa i Solé

Sra. Ma. Teresa Galobardes i Vosseler
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Direccions de Centres Públics

Sra. Carmina Alvarez Les Escola Bernat de Boïl

Sra. Anna Terré Dubà Escola Mallorca

Sr. Damià Montes Martínez Institut Consell de Cent

Sra. Alicia Fernández i Otamendi Escola Joaquím Ruyra

Titulars Centres Concertats

Sra. Coral Regi i Rodriguez Escola Virolai

Sr. Antonio Polo i Poch Col·legi Urgell

Sra. Montserrat Gabarró i Font Escola Fàsia-Eixample

Sr. Ricard Coma Montoro Escola Pia Nostra Senyora

Professorat

Sr. Josep Ma. Isún Sindicat sector públic CCOO

Sra. Núria Casadellà Muntané Sindicat sector públic USTEC-STES

Sra. Glòria Perna i Banús Sindicat sector concertat USOC

Sra. Eulàlia Martí Vilavella Sindicat sector concertat  FETE-UGT

Sra. Purificación Peire i Fernández CEC sector concertat

Sra. Maria Carretero Ferrándiz CEC sector públic

Sra. Maria Luisa Escuer Vinué Institut Monjuïc

Sra. Marta Chavarria Gabarró Escola Fàsia Eixample

Pares i Mares

Sr. Ramón Soley i Climent Ass. FAPEL

Sr. Antonio Guerrero i Requena Ass. CCAPAC

Sr. Hèctor Silveira Gorski Ass. FAPAC

Sr. Lluís Vila Prat Ass. FAPAES

Sr. Xavier Boladeras García CEC sector concertat

Sr. Amadeu Lugo Carmona CEC sector públic

Sra. Rosalia Melis Martí Escola Antoni Brusi

Sra. Montserrat Sánchez Latre Escola La Salle Comtal

Alumnat

Sr. Marc Guallar Garcia Joves Estudiants de Catalunya

Sr. Faisal Ashfaq Institut Milà i Fontanals

Sra. Maria Flores Gámez Institut Ausiàs March

Sr. Víctor Garro Barreda Santa Teresa de Lisieux

Sr. Ramon Navarro Tejero Escola Gravi

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Barcelona

Personal d'Adminsitració i Serveis

Sra. Raquel Jorba i López de E. CEC sector concertat

Sr. Manolo Viedma i Fernández Sindicat sector concertat FETE-UGT

Sra. Araceli Orellana Aranda Sindicat sector públic CCOO

Sra. Elena Garangou Escola Cal Maiol
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COMISSIÓ PERMANENT DEL CEMB
Curs 2014-2015

President: Sr. Raimundo Viejo Viñas 
Vicepresidència: Sra. Meritxell Ruiz i Isern

Secretari: Sr. Josep Rovira i Riera   

Docents

Sra. Maria Carretero Ferrándiz Institut Montjuïc

Sra. Marta Chavarria Gabarró Escola Fàsia Eixample

Pares/Mares 

Sr. Hèctor Silveira Gorski FAPAC

Sr. Antonio Guerrero Requena CCAPAC

Personal d’administració i serveis

Sra. Araceli Orellana Aranda PAS sector públic

Director/a

Sr. Alícia Fernández Otamendi Escola Joaquim Ruyra

Titular

Sra. Coral Regí Rodriguez Escola Virolai

Administració educativa 

Sra. Carme Massa Solé

Entitats

Sra. Maria Vinuesa Abòs Associació de Mestres Rosa Sensat 

Sr. Oriol Nicolau Consell de la Joventut de Barcelona

Sr. Walter Garcia Fontes Universitats

Presidència Comissions de Treball

Sr. Ricard Coma Montoro
Sr. Damià Montes Martínez 

MEE

Sr. José Maria Isún Ferrer,
Sr. Lluís Vila Prat,
Sr. Oriol Nicolau

PART./Formació de pares i mares/Alumnat

Sra. Núria Casadellà Muntané,
Sr. Jordi Giró Castañer

SEET

MEE.     Mapa Escolar i Escolarització
PART.    Participació 
SEET.    Serveis Educatius i relació Escola Territori

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Barcelona

Altes i baixes CEMB, curs 2014-2015
Relació de persones afectades per la renovació parcial del CEMB per finalització

del mandat i/o per pèrdua de les condicions de ser membres.

BAIXES

NOM I COGNOMS CÀRREC SECTOR

Xavier Trias i Vidal de Llobera President Presidència CEMB

Gerard Ardanuy Mata Vicepresident Presidència CEMB

Mercè Homs Molist Presidència CEMD Ciutat Vella Presidència CEMD

Gerard Ardanuy Mata Presidència CEMD Eixample Presidència CEMD

Jordi Martí Galbis Presidència CEMD Sants-Montjuïc Presidència CEMD

Antoni Vives Tomàs Presidència CEMD Les Corts Presidència CEMD

Joan Puigdollers Fargas
Presidència CEMD Sarrià-Sant 
Gervasi

Presidència CEMD

Maite Fandos Payà Gràcia Presidència CEMD Gràcia Presidència CEMD

Francina Vila Valls Presidència CEMD Horta Guinardó Presidència CEMD

Irma Rognoni Viader Presidència CEMD Nou Barris Presidència CEMD

Raimond Blasi Navarro Presidència CEMD Sant Andreu Presidència CEMD

Eduard Freixedes Plans Presidència CEMD Sant Martí Presidència CEMD

Jaume Ciurana Llevadot CIU Grups Municipals

Carme Andrés Añón PSC Grups Municipals

Ma. Belén Pajares Ribas PPC Grups Municipals

Ricard Gomà Carmona ICV-EUIA Grups Municipals

Joan Laporta Estruch UpB Grups Municipals

Pol de Lamo Pla CJB Entitats

Josep Sardà Guerrero CEEB Entitats

Raquel de Haro González Unió Sindicats CCOO BCN Entitats

Montserrat Antón Rosera UAB Universitats

Teresa Nuñez de Arenas 
Castells  

Escola Tabor Direccions centres públics

Vicenç Salvador Villanueva Institut Anna Gironella de Mundet Direccions centres públics

Coral Regí Rodriguez Escola Virolai Titularitat centres concertats

Antoni Burgaya Trullàs Escola Pia Balmes Titularitat concertats

Dídac Beltrán Rey Institut–Escola Roquetes Professorat

Carme Bru García Escola Reina Elisenda Professorat

Montserrat Vilalta Fossas Institut La Sedeta Pares i mares

Tivo Sabaté Domènech Escola Lopez Vicuña Pares i mares

Joan Calonge Comas Institut Escola del Treball Alumnat

Martí Miras Nadal Escola Súnion Alumnat

Alexander González Román La Salle Comtal Alumnat

Montserrat Ventura Urgell Institut Les Corts Personal adm. i serveis
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ALTES

Ada Colau Ballano Presidenta Presidència CEMB

Raimundo Viejo Viñas Vicepresidència Presidència CEMB

Gala Pin Ferrando Presidència CEMD Ciutat Vella Presidència CEMD

Agustí Colom Gabau Presidència CEMD l’Eixample Presidència CEMD

Jaume Asens Llodra
Presidència CEMD Sants-Mont-
juïc

Presidència CEMD

Laura Pérez Castaño Presidència CEMD Les Corts Presidència CEMD

Gerardo Pisarello Prados
Presidència CEMD Sarrià-Sant 
Gervasi

Presidència CEMD

Raimundo Viejo Viñas Presidència CEMD Gràcia Presidència CEMD

Mercedes Vidal Lago
Presidència CEMD Horta Guinar-
dó

Presidència CEMD

Janet Sanz Cid Presidència CEMD Bou Barris Presidència CEMD

Laia Ortiz Castellví Presidència CEMD Sant Andreu Presidència CEMD

Josep Maria Montaner Mar-
torell

Presidència CEMD Sant Martí Presidència CEMD

Montserrat Vergé Grau CEEB Entitats

Oriol Nicolau CJB Entitats

Soledad Gálvez Navarro Unió Sind. CCOO BCN Entitats

Francisco Javier Navallas 
Ramos

UPC Universitats

Walter Garcia Fontes UPF Universitats

Carmina Alvarez Les Escola Bernat de Boïl Direccions centres públics

Damià Montes Martinez Institut Consell de Cent Direccions centres públics

Coral Regí Rodríguez Escola Virolai Titularitat centres concertats

Ricard Coma Montoro Escola Pia Nostra Senyora Titularitat centres concertats

Maria Luisa  Escuer Vinué Institut Montjuïc Professorat

Marta Chavarria Gabarró Escola Fàsia Eixample Professorat

Rosalia Melis Martí Escola Antoni Brusi Pares i mares

Montserrat Sánchez Latre Escola La Salle Comtal Pares i mares

Faisal Ashfaq Institut Milà I Fontanals Alumnat

Maria Flores Gámez Institut Ausiàs March Alumnat

Victor Garro Barreda Santa Teresa de Lisieux Alumnat

Ramon Navarro Tejero Escola Gravi Alumnat

Elena Garangou Escola Cal Maiol
Personal d’administració i 
serveis

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte 
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Memòria Consell Escolar 
Municipal de Ciutat Vella 1

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 2
12 de novembre de 2014
15 d’abril de 2015

Comissió 
Permanent

 2
29 d’octubre de 2014
11 de març de 2015

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 22 54%

Permanent 7 58,33%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres
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Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball 

• Campanya per a les eleccions al Consell Escolar i actuacions dels Punts JIP.

• Avaluació del programa de suport a l’alumnat d’ESO a l’estiu.

• Aprovació de la Declaració del Consell Escolar Municipal sobre la LOMCE.

• Informació sobre l’Audiència Pública als nois i noies de Ciutat Vella.

• Canvi en la proposta de dies de lliure disposició en els centres escolars.

• Nous criteris en la demanda de dades d’absentisme escolar.

• Constitució del nou Consell Escolar de Ciutat Vella. Breu resum sobre la participació en les eleccions. 

• Balanç del Consell Escolar de Ciutat Vella 2012-2015.

• Informació sobre la oferta inicial de places pel curs 2015-2016.

• Presentació el nou portal web Ciutat Vella una Escola.

• Informació de la campanya de vacances d’estiu 2015.

• Informació del programa de l’Èxit a l’Estiu als centres de secundària.

• Informació de la campanya d’homologació de les entitats organitzadores d’activitats esportives 
adreçades a infants i joves fora de l’horari escolar. 

• Informació sobre la Jornada d’Exporecerca a Ciutat Vella adreçada a l’alumnat de batxillerat. 

Activitats

Activitats realitzades pel CEMD

• Sessió d’inici de curs amb els representants municipals als consells escolars de centre.

• Dues sessions de formació adreçades a les AMPA del Districte sobre la gestió i dinamització de les 
AMPA. 

• Reunions mensuals de coordinació amb el Consorci d’Educació del Pla d’Educació de Ciutat Vella.

• Realització de l’activitat Ciutat Vella una Escola dins del Congrés Internacional de Ciutats Educado-
res. 

• Participació en el Seminari Internacional d’Educació Integral: Pràctiques per a una Ciutat Educadora, 
celebrat a Rio de Janeiro, Brasil.

• Procés de renovació dels membres electes del Consell Escolar de Ciutat Vella. 

• Grups de treball amb entitats dels diferents barris del Districte sobre el suport educatiu fora de l’ho-
rari lectiu. 

• Participació en la taula de recursos de suport escolar fora de l’horari lectiu.  

• Jocs Florals Escolars de Ciutat Vella.

• Les Corals de Ciutat Vella.

• Programa de Pictoescriptura a Ciutat Vella i presentació durant el festival Kosmòpolis al CCCB. 

• Jornada i exposició d’experiències d’Aprenentatge i Servei Comunitari als centres de secundària de 
Ciutat Vella. 

Actes i activitats en els quals ha participat el CEMD

• Secretaria Tècnica de la Comissió d’Absentisme del Districte.

• Vicepresidència de la Comissió de Garanties d’Admisió de Ciutat Vella. 

• Reunions mensuals de coordinació secretaries dels CEMD.

• Coordinació amb els Serveis Educatius del Districte per a la realització de diferents projectes. Fa-
cilitar permisos de via pública i infraestructures i coordinar temes de formació del professorat de 
diferents projectes.  

• Participació en la sessió d’inici de curs del CRP del Districte en el Palau Güell. 

• Participació en l’Aplec del Pas, amb l’alumnat de 6è i 1r ESO i en l’Aplec del Pas Petit amb alumnat 
de P2 de les Escoles Bressol i de P3 de les escoles de primària de la Xarxa 0-18. 

• Participació en la trobada de les Escoles MUS-E de Ciutat Vella.

• Suport a les activitats que s’organitzen des dels Serveis Educatius del Districte: Roda Jocs, Mar de 
Jocs, Observació de l’eclipse, Mostra de Curts...

• Exposició “Toca i Pensa” organitzada pel Museu de les Matemàtiques i el Cesire i adreçada als alum-
nes de primària dels centres educatius de Ciutat Vella. 

• Presentació de l’Ateneu de Fabricació a la Fàbrica del Sol. 

Documents i informes aprovats i/o produïts pel ple, permanent, 
comissions de treball i/o secretaria.

• Informe d’Avaluació del Pla de Suport a l’alumnat de l’ESO: “Suport a l’estiu, èxit al setembre”.

• Informe de les dades d’escolarització de Ciutat Vella, curs 2014-2015 i previsió de les dades del curs 
2015-2016. 

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Ciutat Vella
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Memòria Consell Escolar 
Municipal de l’Eixample

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 2
11 de novembre de 2014
13 d’abril de 2015

Comissió 
Permanent

 1 17 de novembre de 2014

Comissió 
Mapa Escolar i 
Escolarització

2

Comissió de 
Participació

2

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 29 69%

Permanent 8 53,3%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

2
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Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball

• Presentació “Informe d’inici de curs 2014-2015. Districte de l’Eixample” del Consorci d’Educació. 
Octubre 2014.

• Presentació de l’informe “Avaluació del Pla de suport a l’alumnat d’ESO. Suport a l’estiu, èxit al se-
tembre” del Consorci d’Educació. Novembre 2014.

• Presentació “Informe convocatòria ajuts de menjadors escolars. Curs 2013-2014” del Consorci 
d’Educació. Novembre 2014.

• Informació de la nova ubicació de l’escola dels Encants i l’estat de les obres, i de l’inici de l’activitat 
del nou institut Viladomat amb 2 línies d’ESO el curs 2015-2016.

• Presentació de l’informe d’inici de curs 2014-2015 de l’IMEB. Octubre 2014.

• Presentació de l’informe “Patis escolars oberts al barri. Districte de l’Eixample. Curs 2014-2015” de 
l’Institut d’Educació. Novembre 2014.

• Presentació del calendari electoral de renovació dels Consells Escolars Municipals de districte de 
l’any 2015. 

• Presentació de les dades de població 0-18 anys de ciutat, de l’Eixample i els barris a febrer 2014.

• Recomanació del CEMB de dies de lliure disposició dels centres educatius, curs 2015-2016. S’infor-
ma del canvi de data del festiu de la 2a pasqua per l’1 de juny.

• Constitució nou Plenari del CEMD Eixample, abril 2015.

• Informació sobre el resultat electoral per a la renovació del CEMD Eixample 2015.

• Presentació “Informe sobre la oferta inicial i el procés de preinscripció 2015-2016” del Consorci 
d’Educació. Abril 2015.

• Presentació del “Pla d’educació per l’èxit escolar 2014-2016 Eixample”. Abril 2015.

• Pla de treball de la comissió de Mapa Escolar i Matriculació, curs 2014-2015.

• Pla de treball de la comissió de Participació, curs 2014-2015.

• Dades del procés de preinscripció a les Escoles Bressol i Llars d’Infants de titularitat pública, curs 
2015-2016. Institut d’Educació. Juny 2015.

• Presentació de les dades de preinscripció del curs 2015-2016 a P3 i 1r d’ESO. Oferta inicial i oferta 
final. Consorci d’Educació. Juny 2015.

• Presentació de l’informe sobre la preinscripció del curs 2015-2016 d’ensenyaments postobligatoris. 
Oferta inicial. Consorci d’Educació. Juny 2015.

• Presentació de les dades de participació del programa “El comerç i les Escoles, 2014-2015” del 
districte de l’Eixample. Febrer 2015.

• Presentació de l’Informe d’adjudicacions del curs 2014-2015 del programa de Suport Educatiu a les 
Famílies al districte de l’Eixample. Març 2015.

• Presentació de la memòria d’actuació 2013-2014 dels Punts JIP (Jove, informa’t i participa).

• Informació sobre el seminari de Servei Comunitari (amb metodologia d’aprenentatge i servei) amb 
l’objectiu d’impulsar projectes de servei comunitari adreçats a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. Organitza-
ció: CRP Eixample i Consorci d’Educació.

• Presentació de l’informe de participació a les eleccions de renovació dels consells escolars de centre 
de Barcelona. Curs 2014-2015. 

• Informació sobre el 2n Congrés de ciència a les escoles. CRP de Sant Andreu, CRP Eixample i CRP 
Nou Barris.

• Dades de participació del Programa de suport a la lectura de l’Esquerra de l’Eixample i de la Dre-
ta-Sagrada Família. Juny 2015.

• Presentació dels indicadors d’usos del Patis escolars de l’Eixample oberts en el període de vacances 
de Nadal 2014-2015. Festa d’obertura del pati de l’Escola Els Llorers, abril 2015. Obertura del pati de 
l’escola Ramon Llull en el període de vacances d’estiu i programació de les activitats de dinamització 
educativa previstes.

• Presentació del programa Suport a l’estiu, èxit al setembre, convocatòria 2015.

• Informació de la primera edició del Campus d’estiu científic i tecnològic adreçat a l’alumnat nascut 
amb posterioritat al 31 de desembre de 1997 que el curs 2013-2014 va obtenir una nota mitjana igual 
o superior a 7,50 i el curs actual ha acabat quart d’ESO o primer de batxillerat en la modalitat de 
ciències i tecnologia.

Activitats

Actes i activitats en els quals ha participat el CEMD

• Acte de presentació del curs 2014-2015 CRP. Setembre 2014.

• Sessió informativa RM del districte de l’Eixample. Novembre 2014.

• XXVè aniversari de la constitució dels consells escolars de districte i del Consell Escolar Municipal de 
Barcelona. Febrer 2015.

• Comissió d’absentisme. Dades absentisme escolar 2014-2015. Seguiment de casos. Prevenció de 
l’abandonament escolar prematur (cohort 97/98).

• Constitució de la Subcomissió territorial de garanties d’admissió del districte de l’Eixample per al 
curs 2014-2015, abril 2015. Assignació d’ofici el dia 7 de maig de 2015. Atenció a les famílies durant 
les jornades de reclamacions els dies 13, 14 i 15 de maig de 2015.

• Jurat VI Mostra de Recerca de l’Eixample, març 2015. Presentació treballs finalistes del districte, abril 
2015.

• Jurat XXVI Jocs Florals Escolars del districte, maig 2015. Acte de lliurament del guardons dels XXVI 
Jocs Florals Escolars del districte de l’Eixample, maig 2015.

• Presentació del Programa d’Activitats Escolars del curs 2015-2016, juny 2015. 

• Sessions de coordinació de secretaries dels CEMD al Consell Escolar Municipal de Barcelona 
(CEMB).

Documents i informes aprovats i/o produïts pel ple, permanent, comissions de treball 
i/o secretaria

• Pla de treball de la comissió de Mapa Escolar i Matriculació 2014-2015.

• Pla de treball de la comissió de Participació 2014-2015.

• Informe de cens de població 0-18 anys de ciutat, de l’Eixample i els barris. Febrer 2015.

• Informe de la Subcomissió Territorial de Garanties d’Admissió del Districte de l’Eixample. Maig 2015.

Publicacions

• Edició del fulletó “Ells triaran què volen ser de grans. Tu trobaràs la millor escola” dels centres edu-
catius del Districte de l’Eixample per al curs 2015-2016.

• Edició del llibre dels XXVI Jocs Florals Escolars de l’Eixample 2015.

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de l’Eixample
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Memòria Consell Escolar 
Municipal de Sants-Monjuïc

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 2
20 de novembre de 2014
23 de març de 2015

Comissió 
Permanent

 2
6 de novembre de 2014
19 de març de 2015

Comissió de 
Mapa Escolar i 
d’Escolarització

4

Comissió de Pares i 
Mares

8

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 23 43%

Permanent 6 57%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

3
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Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball

• Informe inicial de curs 2014-2015.

• Presentació del Pla d’Educació del Districte per l’èxit escolar.

• Presentació memòria del CEB del curs anterior.

• Informe de preinscripció a les escoles bressol pel curs 2014-2015.

• Informació dels Plenaris del Consell escolar Municipal de Barcelona.

• Presentació de l’oferta inicial de places curs 2015-2016.

• Informe sobre les activitats en matèria educativa portades a terme pel districte en el període 2011-
2015. 

• Informe resum de les activitats portades a terme pels Serveis educatius al llarg del curs 2014-2015.

• Informe sobre l’adjudicació de subvencions que s’han atorgat a les AMPA que han entrat en el pro-
cés de sol·licitud.

• Presentació i aprovació dels plans de treball de les comissions del Consell Escolar (AMPA, Escolarit-
zació i Participació).

• Informació sobre cessions d’espais a centres educatius (Escola Cavall Bernat i Escola Mn. Jacint 
Verdaguer), així com previsió d’inversions en el global del districte i estat de les obres.

• Informe de les activitats portades a terme dins del marc del Pla d’Educació del Districte.

• Resum de les activitats de reforç escolar que es porten a terme als diferents barris del districte.

• Assessorament del procés de subvencions a Ampas i a centres educatius i informe final sobre la seva 
resolució.

Activitats

Activitats realitzades pel CEMD

• Organització i participació en l’acte inaugural del curs escolar 2014-2015.

• Reunió inicial de curs amb els representants municipals dels centres educatius del Districte. Presen-
tació Pla d’Educació i línies de col·laboració a seguir.

• Participació en la taula d’educació del Pla Comunitari de Poble Sec.

• Taller de formació “AMPA i Fiscalitat” dirigit a les AMPA del districte.

• Sessió anual d’intercanvi d’experiències entre Ampa.

• Procés electoral de renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar del Districte.

• Seguiment del programa Fer de Ciutadans i Ciutadanes, que forma part del PAE, que es porta a ter-
me en quatre instituts i dos centres concertats.

• Suport directe a activitats realitzades per escoles i instituts públics del districte.

Actes i activitats en els quals ha participat el CEMD

• Comissió d’Absentisme i prevenció de l’abandonament escolar prematur.

• Comissió de Seguiment de l’aplicació del Pla d’Educació del districte i del Servei d’Orientació.

• Elaboració conjuntament amb el CEB i l’IMEB del Pla d’educació del Districte.

• Organització conjuntament amb el CRP dels Jocs Florals Escolars, la Mostra de Recerca i la Cantada 
de Primària.

• Impuls del programa “Juguem amb el cos”.

• Vicepresidència de les Subcomissions de Garanties d’Admissió dins del procés de preinscripció del 
curs 2015-2016 ; adjudicació d’ofici i atenció presencial a les famílies.   

• Acte de presentació anual a la seu del Districte del projecte de mentoria Rossinyol en el que hi par-
ticipen quatre instituts del districte.  

• Participació i seguiment en quatre centres públics del Programa “Família i Escola” en col·laboració  
amb la Direcció d’Immigració.

• Suport i seguiment del programa socioeducatiu “Do d’Acords” al barri de Poble-sec.

• Implementació del programa “Do d’Acords” als barris de la Marina amb col·laboració amb la Taula 
d’Infància, Adolescència i Família impulsada pel Districte de Sants-Montjuïc. 

• Assistència periòdica a reunions de coordinació de l’IMEB amb els secretaris dels CEMD de la ciutat.

• Comissió de seguiment del Pla de Formació del professorat.

• Signatura d’acords de col·laboració entre el Districte i varies empreses i entitats que acullen alumnes 
de 3r i 4t d’ESO dins del programa de diversificació curricular. Seguiment conjunt amb el CEB de les 
estades realitzades.

• Activitats de suport del Programa Aprenentatge i Servei adreçat a alumnes de ESO de diversos cen-
tres educatius públics i concertats.

• Seguiment de convenis i acords amb diverses entitats.

• Posta en marxa al barri de la Marina d’un servei de reforç escolar adreçat a alumnes de 3r i 4t de 
primària de les 6 escoles publiques del territori.

• Participació en el Programa Camins Escolars dels barris de Sants i Sants-Badal.

• Difusió i facilitació d’activitats organitzades directament per l’Institut Municipal d’Educació (Patis 
Oberts, Pla de suport a la lectura, Pla de Formació de Famílies, PAE i d’altres).

Documents i informes aprovats i/o produïts pel ple, permanent, comissions de treball 
i/o secretaria

• Acord del Plenari relatiu a la necessitat que l’Ajuntament de Barcelona acceleri la cessió provisional 
dels Jardins Walter Benjamin al CEB per a l’ampliació de l’Institut Consell de Cent abans de l’inici del 
curs escolar 2015-2016, tema tractat de manera recurrent en el CEMD des de fa anys.

• Acord del Plenari relatiu al canvi de nom de l’Escola Peru que passa a anomenar.se Cal Maiol.

Publicacions

• Edició programa Mostra Recerca.

• Elaboració de plafons expositors amb els treballs de la Mostra de Recerca.

• Publicació del llibre dels treballs guanyadors de la XXVI edició dels Jocs Florals Escolars 2015.

• Elaboració de plafons amb els treballs resum del programa Aprenentatge i Servei. 

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Sants-Montjuïc
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Memòria Consell Escolar 
Municipal de Les Corts

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 2
11 de desembre de 2014
19 de març de 2015

Comissió 
Permanent

 2
20 de novembre de 2014
10 de març de 2015

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 39 45,5%

Permanent 10 38,5%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

4
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Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball

• Informació sobre l’inici de curs (2014-2015).

• Informe ajuts menjador.

• Avaluació programa suport a l’alumnat d’ESO a l’estiu.

• Informació sobre els convenis amb les escoles concertades.

• Avaluació del programa d’homologació d’activitats d’entitats esportives.

• Eleccions als Consells Escolars de Centre i eleccions al Consell Escolar de Districte.

• Resum del programa educatiu de l’IMEB i del districte de Les Corts  (Programa de Suport a la Lec-
tura, Patis escolars oberts al barri, Audiència Pública dels nois i noies del Districte, Camí Escolar). 

• Informe sobre l’oferta inicial curs 2015-2016.

• Comissió d’absentisme (subcomissió de prevenció de l’abandonament escolar prematur).

• Escola de pares i mares.

• Programa “El Comerç i les escoles”.

• Jove Orquestra Simfònica de Les Corts.

Activitats

Activitats realitzades pel CEMD

• Xerrada Escola de Mares i Pares “Jo educo els meus fills. La nit, la festa i els adolescents: com posar 
límits i com raonar-los” 19 de juny de 2015.

Actes i activitats en els quals ha participat el CEMD

• Subcomissions de garanties d’admissió.

• Comissió d’absentisme. Subcomissió de prevenció de l’abandonament escolar prematur.

• Informe de cens de població 0-18 anys de ciutat, de l’Eixample i els barris. Febrer 2015.

• Informe de la Subcomissió Territorial de Garanties d’Admissió del Districte de l’Eixample. Maig 2015.

Publicacions

• Edició del fulletó “Ells triaran què volen ser de grans. Tu trobaràs la millor escola” dels centres edu-
catius del Districte de l’Eixample per al curs 2015-2016.

• Edició del llibre dels XXVI Jocs Florals Escolars de l’Eixample 2015.

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte 
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Memòria Consell 
Escolar Municipal de 
Sarrià-Sant Gervasi

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 2
30 d’octubre de 2014
27 d’abril de 2015

Comissió 
Permanent

 2
29 de setembre de 2014
16 de març de 2015

Comissió de
Prevenció

1

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 20 43,5%

Permanent 7 46,6%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

5
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Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball

Plenaris:

• Informació de les dades d’inici del curs 2014-2015.

• Eleccions als consells escolars dels centres educatius.

• Valoració Festa Major de Sarrià 2014.

• Activitats educatives del Districte i del CRP.

• Constitució del nou Consell Escolar després del procés electoral.

• Mobilitat al Districte:  el projecte KanGo! 

• Informacions de les Comissions del Consell Escolar i elecció de nous membres:

- Comissió Permanent.

- Comissió de Prevenció.

- Creació de la Comissió de Mobilitat i Accessibilitat. 

Comissió Permanent:

• Dades inici de curs. 

• Indicacions Departament aplicació LOMCE. 

• Informe “Ús social dels centres públics”.  

• Ajuts familiars per activitats extraescolars. 

• Beques Menjadors.  

• Programa FP Dual a Barcelona (informar i proposar com a tema monogràfic pel següent Plenari del 
Consell Escolar). 

• Eleccions Consells Escolars Dte. (50% membres electes). 

• Inauguració Camins Escolars Curs 2014-2015.   

• Projecte Escoles Música i Mercats.  

• Campanya consum alcohol adolescents. 

• Valoració de la Festa Major de Sarrià.      

Comissió Prevenció:

• Presentació de la Comissió.

• Campanya de prevenció de Consum d’alcohol i altres drogues per part d’adolescents i joves.

• Protocol d’actuació de la Taula de Prevenció del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

• Concreció d’activitats per a mares i pares proposades per la Comissió de Prevenció: 

- 15 d’abril a les 19:00h Casa Orlandai – Espai de Trobada. 

- 5 de juny  Jornada alumnat  5 escoles Dte.

- Presentació Pla d’Educació per a l’èxit escolar, de Sarrià Sant Gervasi.

Activitats

Activitats realitzades pel CEMD

• Acte de lliurament dels equips de robòtica a les escoles participants (1 d’octubre de 2014).

• Subcomissions territorials de Garanties d’Admissió de l’Alumnat.

• Comissió d’Absentisme Escolar del districte.

• Inauguració Camins Escolars:

- Col·legi Mary Ward: 01 d’octubre de 2014.

- Institut Menéndez y Pelayo: 21 de febrer de 2015.

- Escola Poeta Foix: : 21 de febrer de 2015.

- Escola Dolors Monserdà-Santapau: 14 de març de 2015.

• Audiència Pública als nois i noies de Sarrià-Sant Gervasi al Saló de Plens de la Seu del Districte (15 
d’abril de 2015).

• Lliurament Jocs Florals Escolars de Sarrià-Sant Gervasi, el dia 27 de maig de 2015.

• Jornada “Créixer en/amb salut” , el dia 5 de juny de 2015.

Publicacions

• Continguts de la pàgina web del Consell Escolar del Districte (http://w10.bcn.es/APPS/wprportal-
cem/detalleDistritoAction.do?id=5).

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Sarrià - Sant Gervasi
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Memòria Consell 
Escolar Municipal de Gràcia

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 2
3 de desembre de 2014
20 d’abril de 2015

Comissió 
Permanent

 2
26 de novembre de 2014
7 d’abril de 2015

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 20 48,7%

Permanent 2 20%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

6



44

Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball

• Informe sobre les actuacions relacionades amb la pobresa. Com afecta a la població escolar.  

• Orientacions per al bon funcionament de les comissions socials en els centres educatius.    

• Informe: Convocatòria ajuts de menjador escolar. 

• Informe: Inici de curs 2014-2015.

• Informació sobre el procés de preinscripció 2015-2016.     

• Document: Informe sobre l’oferta inicial i el procés de preinscripció, curs 2015-2016.    

• Selecció nom Escola Bressol Escorial (nom provisional).

Activitats

• Participació en la Subcomissió de garanties d’admissió.

• Participació i seguiment  de la Comissió d’absentisme.

• Coordinació amb els Serveis Educatius del Districte (CRP).

• Inauguració camins escolars: Escola Reina Violant, Escola Patufet i Col.legi Sant Josep.

• Jornada “El paisatge urbà des de camí escolar. Els infants i l’espai públic”. Organitzada pel Master 
en Intervenció i Gestió del Paisatge i del Patrimoni de la UAB  i la comissió de camí escolar de Reina 
Violant.

• Jocs Florals Escolars del Districte.

• Treballs de Recerca.

• Jornada Intercanvi de llibres.

• Recuperació Concurs Fundació Sant Medir.

• EBM: Trencadís.

Publicacions

• Llibre dels Jocs Florals Escolars 2013.

• Diptic de les jornades de portes obertes de les escoles del Districte de Gràcia en format digital.

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte 
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Memòria Consell Escolar
Municipal d’Horta-Guinardó

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 2
12 de novembre de 2014
14 d’abril de 2015

Comissió 
Permanent

 2
30 d’octubre de 2014
7 d’abril de 2015

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 19 36%

Permanent 5 38%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

7
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Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball

Plenaris:

Plenari 12 de Novembre 2014

• Inscripció matriculació 2014-2015. Resultats generals.

• Informe Inici del curs escolar Districte i EE BB Municipals.

• Informe Absentisme curs 2014/2015.

• Informe Programa Suport a l’estiu, èxit al Setembre.

• Inversions al Districte: -EB Mercat Guinardó-Escola Música Can Fargas.

• Resultats campanya de vacances d’estiu 2014, Patis oberts al barri 2014/15.

• Lleure Infantil equipaments municipals.

• Programa de Suport educatiu a les famílies.

• PFI Districte, Situació Punts PIJ.

• Declaració CEMB sobre la LOMCE. Proposta d’adhesió del Consell d’H-G. 

• Convocatòria Eleccions Renovació Consell Educació 2015.

Plenari 14 d’abril 2015

• Consell Extraordinari i Ordinari.

• Constitució nou consell. 

• Balanç dels darrers 2 anys del Consell. 

• Preinscripció curs 2015/2016.

• Pla per l’èxit escolar 2014-2016. 

Activitats

• Constitució de la Subcomissió territorial de garanties d’admissió districte d’Horta-Guinardó per al 
curs 2014/2015. Assignacions d’ofici i atenció a les famílies.

• Participació, seguiment de la Comissió d’Absentisme.

• Reunions mensuals de setembre a juny amb totes les secretaries dels CEMD a la seu del CEMB.

• Suport a les AMPA: En col·laboració amb el programa de Suport educatiu a les famílies de l’IMEB 
s’ha continuat al llarg del curs escolar amb una sèrie de  xerrades  sobre temes educatius i de relació 
entre les famílies i les escoles. Per ordre de demanda, els temes més demanats han estat: autoritat i 
límits, la comunicació a casa, jugar per créixer i educar en l’autonomia personal entre d’altres.

• Participació en l’organització i realització dels Jocs Florals del districte conjuntament amb els SS EE.

• Participació en el Fòrum de Treballs de Recerca al Batxillerat d’Horta-Guinardó. 

• Participació en l’activitat Ja sé llegir, realitzada a quatre Centres Educatius, conjuntament amb els SS 
EE.

Documents i informes aprovats i/o produïts pel ple, permanent, comissions de treball 
i/o secretaria.

•  Pla de treball de la comissió d’absentisme.

•  Informe de la subcomissió de garanties del districte.

•  Informe del programa Patis Escolars Oberts al barri i de les activitats de dinamització previstes.

Publicacions

• Llibre dels Jocs Florals 2012.

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal d’Horta - Guinardó
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Memòria Consell Escolar
Municipal de Nou Barris

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 2
29 d’octubre de 2014
26 de març de 2015

Comissió 
Permanent

 1 9 d’octubre de 2014

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 22 50%

Permanent 4 40%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

8



52

Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball

• Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana.

• Beques per la pràctica esportiva fora de l’horari escolar.

• Inici de curs.

• Pla d’actuació prioritària en l’àmbit educatiu 2013-15.

• LOMCE.

• Eleccions CEMD 2015.

• Constitució CEMD 2015.

• Competències  i funcionament del CEMD.

• Constitució Comissió Permanent del CEMD.

• Beques per la pràctica esportiva fora de l’horari escolar.

• Oferta inicial.

Activitats

Activitats realitzades pel CEMD
• Sessió d’inici de curs amb els representants municipals als CEC de les escoles del Districte de Nou 

Barris.

• Preparació de les sessions de la Subcomissió de garanties d’admissió.

• VIII Audiència Pública de nens i nenes de Nou Barris a la Sala de Plens del Districte de Nou Barris (16 
i 17 d’abril de 2015).

• Difusió de programes i projectes que es desenvolupen al Districte.

• Sessions de coordinació de secretaries dels CEMD al CEMB.

Actes i activitats en els quals ha participat el CEMD
• Subcomissió de garanties d’admissió.

• Subcomissió de tractament de l’absentisme escolar i abandonament escolar prematur.

• Camí escolar Àgora.

• Dia dedicat a les escoles dins de la Festa Major del districte de Nou Barris.

Publicacions
• Díptic de les jornades de portes obertes als centres educatius.

• Edició digital del llibre dels Jocs Florals del districte de Nou Barris 2014 i 2015.

• Desplegable de Oferta d’activitats extraescolars a Nou Barris 2014-15.

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte 
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Memòria Consell Escolar
Municipal de Sant Andreu

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 3

30 d’octubre de 2014 (or-
dinari)
16 d’abril de 2015 (extra-
ordinari)
16 d’abril de 2015 (ordi-
nari)

Comissió 
Permanent

 1 9 d’octubre de 2014

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 32 67%

Permanent 3 21%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

9
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Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball

• Presentació de l’informe d’inic de curs.

• Presentació sobre l’afectació de la LOMCE. Funcionament real als centres a Sant Andreu i directrius  
donades des del Consorci. 

• Presentació dels Projectes del Consell de Cooperació i Solidaritat del districte de Sant Andreu. 

• Constitució del nou Consell Escolar.

• Constitució nova comissió permanent.

• Subcomissió de garanties d’admissió.

• Comissió d’absentisme.

• Informe sobre la oferta d’inici de curs 2015-2016. 

• Presentació del Pla d’educació per a l’èxit escolar 2014-2016.

• Mapa sobre les necessitats d’escolarització al districte de Sant Andreu.

• Treball a realitzar amb els joves que conformen el CEB.

Activitats

Activitats realitzades pel CEMD

• Sessió d’inici de curs pels representants municipals. 

• Reunió amb les direccions de les escoles públiques per tal de distribuir les dates de les portes ober-
tes. 

• Informació preinscripció escolar. 

• Preparació dels fulletons informatius amb el Projecte Educatiu de les escoles a la seu del Districte. 

• Preparació de la Subcomissió de garanties. 

• Difusió de programes i projectes que es desenvolupen al Districte. 

• Sessions de coordinació de secretaries dels CEMD al Consell Escolar Municipal de Barcelona 
(CEMB). 

• Eleccions al Consell Escolar de districte

Actes i activitats en els quals ha participat el CEMD

• Constitució de la Subcomissió territorial de garanties d’admissió del Districte de Sant Andreu per al 
curs 2015-2016 (vice-presidència). 

• Comissió d’absentisme (secretaria). 

• Projectes relacionats amb els Serveis educatius del Districte.

• Impulsar la xarxa educativa amb les entitats, les associacions dels barris del Districte, els centres 
educatius i diferents projectes i programes (patis oberts al barri, xarxa 0-3, biblioteques escolars 
obertes al barri...).

Documents i informes aprovats i/o produïts pel ple, permanent, comissions de treball 
i/o secretaria

• Línies a seguir en el pla de treball del CEMD. 

• Seguiment del procés de preinscripció i matriculació al llarg del curs escolar. 

• Documentació sobre els projectes educatius del districte per als representants municipals.

Publicacions

• Tríptics amb la informació dels centres escolars del Districte d’inscripció. 

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Sant Andreu
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Memòria Consell Escolar
Municipal de Sant Martí

Període: setembre 2014 - juliol 2015 

Taula de sessions

Instància Nombre de sessions Observacions

Ple 2
3 de desembre de 2014
5 de maig de 2015

Comissió 
Permanent

 1 9 d’octubre de 2014

Comissió 
Mapa Escolar i 
Escolarització

2

Comissió 
Escolarització i 

Diversitat
2

Comissió 
Participació

6

Subcomissió 
Formació de Pares i 

Mares
2

Taula de participació

Instància Nombre de persones*
Percentatge de 
participació**

Ple 21 52%

Permanent 4 70%

* Mitjana de participació

** Percentatge sobre el total de membres

10
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Temes tractats, acords i informes més importants o rellevants dels plenaris, perma-
nents i/o comissions de treball

• Informe de la Comissió de garanties d’admissió de Sant Martí i del procés de matriculació i previsió 
de l’oferta pel curs 2014-2015.

• Informació del Pla de suport a l’alumnat d’ESO. Suport a l’estiu, èxit al setembre.

• Ajuts de beques de menjador del curs 2014-15.

• Presentació del Pla d’Educació per a l’èxit escolar del Districte de Sant Martí.

• Realització de la l’Audiència pública al districte de Sant Martí, en la qual es treballarà amb 4 instituts 
del Districte.

• Presentació al Consell Escolar del projecte TEI – Tutoria entre iguals. El programa “Tutoria entre 
iguals” és una estratègia educativa, dissenyada com a mesura preventiva contra la violència i l’as-
setjament escolar, en educació primària i secundària, té un caràcter institucional i implica a tota la 
comunitat educativa. Participació aquest any de 7 centres del districte.

• Preinscripció a les escoles Bressol i llars d’infants del Districte. 2014-15.

• Procés de preinscripció 2014-2015. Informació sobre l’oferta definitiva.

• Informació sobre matriculació als centres educatius de Sant Martí curs 2014-2015.

• Lectura instància entregada al Consorci per part de la Plataforma Volem Escola Poblenou.

• Informació de l’Adhesió al manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir del Consell Escolar de 
Catalunya.

• Informació sobre la renovació del Consell Escolar del districte.

• Informació sobre les novetats de la Comissió d’Absentisme.

• Creació del grup de treball sobre la LOMCE.

• Constitució del Consell Escolar amb els membres renovats.

Activitats

Activitats realitzades pel CEMD

• Seguiment del projecte Patis Oberts.

• Coordinació amb l’IMEB amb el programa “Suport educatiu a les famílies”.

• Sessió d’inici de curs amb els representants municipals als Consells Escolars de Centre.

• Jornada de presentació del Pla d’Educació a tota la comunitat educativa del Districte de Sant Martí.

• Creació de la Taula d’Educació del Districte de Sant Martí, per tal de fer reunions periòdiques de 
coordinació amb el Consorci d’Educació i la Inspecció de Districte.

• Organització i Participació en els Jocs Florals del Districte

• Procés de matriculació, seguiment i suport de la escolarització obligatòria.

• Suport a les AMPAS amb la realització d’un catàleg amb el recull de totes les activitats relacionades 
amb la formació de famílies que es realitzen al districte.

• Seguiment de les Corals del Besòs.

• Camins escolars, diagnòstic, planificació i seguiment.

• Creació i participació a varies comissions de seguiment d’us social als centres docents.

• Suport i seguiment del projecte pilot de Jornada Compactada a les escoles de primària del Besòs 
Eduard Marquina i Concepció Arenal.

Actes i activitats en els quals ha participat el CEMD

• Acte d’inici de curs organitzada conjuntament amb el CRP del districte, setembre 2014. 

• Acte de presentació amb els nous representants municipals del districte de Sant Martí.

• Suport, seguiment i participació en la realització del Programa MUS-E a 3 escoles de Sant Martí, i 
participació a la trobada de les Escoles MUS-E.

• Participació a la subcomissió de garanties d’admissió.

• Participació i seguiment de la Comissió d’absentisme i la Comissió de Prevenció del Districte.

• Coordinació amb els Serveis Educatius del districte (CRP). 

• Participació a les reunions amb la Plataforma d’educació del Poblenou.

• Participació a les reunions amb la Plataforma “Volem escola al Poblenou”.

• Revisió i actualització del catàleg d’activitats de dinamització i suport a la tasca educativa adreçat als 
centres educatius conjuntament amb els Serveis Educatius del Districte.

• Participació en l’organització i realització dels Jocs Florals del Districte.

Documents i informes aprovats i/o produïts pel ple, permanent, comissions de treball 
i/o secretaria

• Pla de treball i memòria de la Comissió d’Absentisme. 

• Informe sobre el procés de preinscripció del curs 2014-2015.

• Informe de la subcomissió de garanties d’admissió del districte.

• Pla d’Educació per a l’èxit escolar 2014-2016. Informe de seguiment.

Publicacions

• Llibre dels Jocs Florals de l’any 2015 en format web.

• Díptic sobre les escoles del districte de Sant Martí.

Memòria Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consells Municipals de Districte Consel Escolar Municipal de Sant Martí
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