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ANTECEDENTS 

- “Impuls al projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una 

capital de la inovació pedagògica” (febrer 2016) 

 
Projecte educatiu de ciutat obert a la participació i a la correponsabilitat de 

la ciutadania en les polítiques públiques. 

 

Finalitat: impulsar la participació de la comunitat educativa i la 

corresponsabilitat dels diferents agents socials 

- “Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB), consell educatiu 

de la ciutat” (gener 2017) 

 
Reestructura el CEMB en un model que entén l’educació des d’una 

perspectiva amplia i diversificada. 
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Mesura de govern 

 

La revisió del CEMD pretén potenciar aquest òrgan de participació. 

 

Espai que ha de vehicular la contribució de la comunitat en l’elaboració i 

seguiment dels plans existents en matèria educativa. 



PRECEDENTS LEGALS 

- La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a 

l’Educació. 

 

 

 

 

- La Llei 25/1985, del 10 de desembre. 

 

 

 

 

- El 6 de febrer de 1990 es constitueixin el CEMB i els CEMD. 

 

- El 7 de maig de 1991 s’aprova el Reglament de Règim Intern 

que, modificat l’any 2006, regula el seu funcionament. 
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Mesura de govern 

 

La participació dels sectors educatius es canalitza través del 

consell escolar 

Estableix que els Consells Escolars seran el organismes de 

consulta i de participació i d’assessorament en la 

programació de l’ensenyament no universitari 



PARTICIPACIÓ AL CEMD 
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Mesura de govern 

 

És l’organisme de participació de la comunitat educativa del Districte. 

 

El seu treball ha de respondre i acompanyar els objectius que es defineixen al 

Projecte Educatiu de la Ciutat i específicament les línies de treball del Districte. 

 

Cal replantejar la composició del CEMD per acollir tots els sectors educatius en 

el sentit més ampli, més global i més transversal del concepte d’educació. 

 

Sector prioritaris: 

- AMPAs i AFAs 

- Associacions d’estudiants 

- Associacions de docents 

- Serveis educatius 

- Entitats d’educació en lleure de base comunitària 

- Altres entitats socials sense ànim de lucre  



COMPOSICIÓ DEL CEMD 
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Mesura de govern 

 

Nova distribució: 

 

• Hi estaran representats tipus d'ensenyament que fins ara no es 

consideraven com a membres de ple dret. 

• S`ha diversificat el tipus d’entitat que pot ser designada com a 

membre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEYAMENT: 
 

ENTITATS: 
 

ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 

• Ed. Formal 

• Ed. No obligatòria 

• Formació 

Professional 

• Ed. No Formal 

 

Seguiran els criteris que 

marca la normativa. 
 

• Ajuntament de 

Barcelona 

• Administració educativa 

(Consorci d’Educació) 

 

De manera addicional es podrà convidar a aquelles persones o entitats per 

la seva rellevància a la comunitat educativa del districte. 



OBJECTIUS, FUNCIONS I TASQUES DEL CEMD 
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Mesura de govern 

 

Mateixes funcions que el CEMB. 

 

Actuarà com a òrgan consultiu no vinculant del govern del districte en matèria 

educativa. 

 

Objectius: 

- Escolarització al Districte. 

- Estimular la participació, incidint en els sectors que actualment no estan 

representats en el CEMD. 

- Plans educatius. 

- Mapa escolar. 

- Promoció de l’equitat. 

- Posar en valor i enfortir les polítiques i actuacions en educació no formal i 

educació en el lleure. 

- Promoure el debat i la participació respecte les polítiques i les actuacions. 



ORGANITZACIÓ DEL CEMD 
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Mesura de govern 

 

Membres Funcions 

PLE • President/a 
• Vicepresidència 
• Secretari/a 
• Membres previstos en el 

Reglament de Constitució 

• Debatre i aprovar els informes referits a les 
competències recollides al RRI 

• Elegir els membres de la Comissió Permanent d’acord 
amb l’establert al RRI 

• Aprovar la memòria anual d’activitats del Consell 

COMISSIÓ 
PERMANENT 

Definits per l’RRI 

 
• Proposar al Ple la creació de les CT 
• Planificar el calendari de reunions del Ple i elaborar la 

proposta d’ordre del dia 
• Elaborar la memòria d’activitats del Consell 
• Elaborar i aprovar el Pla de Treball del Consell cada curs 
• Proposar al Ple el nomenament de les persones que 

representin el CEMD  
• Col·laborar amb els altres consell de participació del 

districte 

COMISSIÓ DE 
TREBALL 

Obertes a la participació de 
persones que formin part 
de la comunitat educativa 
del districte tot i no tenir la 
condició de membre del 
CEMD 

Necessitat d’establir CT específiques i el seu 
funcionament a partir de la pròpia reflexió dels membres 
del CEMD i la Comissió Permanent que s’encarrega de la 
seva creació. 



METODOLOGÍA DE TREBALL 
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Mesura de govern 

 

• Aplicar principis d’adaptació a les necessitats que vagin sorgint. 

• Flexibles en temàtica i temporalitat. 

• Concepte de grup de trebal àgil. 

• Es coordinaran amb la Comissió Permanent per tal de fer seguiment dels 

temes tractats i dels treballs desenvolupats. 

• Estables durant el periode de vigència dels plans mencionats. 

Les noves Comissions de Treball han de permetre que el CEMD treballi sobre 

els objectius que es fixen en aquesta mesura de govern 

Es contempla la definició d’una Comissió de Treball en relació als futurs plans 

educatius de barri i/o districte així com reformular les Taules d’educació 

existents actualment al districte. 
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Mesura de govern 

 

Comissions de Treball proposades 

CT Projecte Educatiu 

de Districte i/o Barri 

 

Debatre, impulsar, fer el seguiment, avaluar el 
desenvolupament i execució dels futurs plans educatius que es 
desenvolupin al districte. 

CT Projecte 

Educatius 

Comunitaris del Pla 

de Barris 

Definir, impulsar i desplegar projectes referents a la línia 
d’educació comunitària del Pla de Barris de Baró de Viver, Bon 
Pastor i Trinitat Vella. 

 
Especial atenció als projectes de millora i enfortiment de la 
relació entre famílies i centres educatius i a projectes 
d’educació no reglada i oci inclusiu. 

CT Escola inclusiva  Definir, impulsar i desplegar projectes amb la finalitat de que 
tots el nens i nenes rebin l’atenció que necessiten en cada 
moment per desenvolupar-se en tot el seu potencial 



COORDINACIÓ ENTRE EL CEMB I EL CEMD  
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Mesura de govern 

 

Qüestió prioritària 

 

CEMD és l’òrgan bàsic per captar totes les aportacions que pugui fer la 

comunitat educativa i el seu potencial en aquest sentit és molt gran 

 

Necessari: 

- Donar continüitat a les reunions periòdiques de la Secretaria del CEMB i els 

districtes. 

- Garantir la presencia dels representats al CEMD al CEMB a través dels 

secretaris/àries del CEMDs. 

- Facilitar que es comparteixin bones pràctiques entre districtes. 

- Fer aportacions del CEMD al CEMB 

- Articular agendes, procediments, objectius entre el CEMB i els CEMD 

 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

https://ajbcn.sharepoint.com/sites/CEMREM/SitePages/Inici.aspx?wa=wsignin1.0 

https://ajbcn.sharepoint.com/sites/CEMREM/SitePages/Inici.aspx?wa=wsignin1.0

