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INTRODUCCIÓ 
 

L’educació és un dret i una eina fonamental per a la reducció de desigualtats, en tant que proporciona 

oportunitats i fonamenta la cohesió social. 

Actualment Ciutat Vella és el districte de la ciutat amb més centres educatius d’alta i/o màxima 

complexitat, alhora la situació socioeconòmica d’un elevat nombre de famílies és desfavorable i es hi ha 

una alta mobilitat de l’alumnat durant el curs. Ens trobem també al districte amb un gran nombre 

d’entitats i associacions que ofereixen activitats de suport escolar i lleure educatiu a les que hi accedeix 

més d’un terç de l’alumnat. I finalment, la gran diversitat d’orígens culturals de la població del districte, 

amb un 45% de persones de nacionalitat estrangera, ens situa reptes per tal d’atendre aquesta 

diversitat en tots contextos educatius, des de la relació amb les famílies i els centres educatius, entitats i 

d’altres actors educatius fins a l’abordatge de l’aprenentatge de llengües i el diferent abordatge en les 

metodologies educatives que es troben els alumnes nouvinguts amb necessitats educatives 

específiques. 

Al Districte de Ciutat Vella l’educació és doncs, sens dubte, un dels principals reptes a abordar, dins i 

fora de les aules. Tanmateix és un dels districtes que més esforços ha esmerçat en millorar les 

oportunitats educatives, des de sempre ha tingut una forta implicació en la millora de l’educació i del 

benestar social dels infants, adolescents i joves. Així, durant anys, va ser l’únic districte de la ciutat  que 

dedicava una part del seu pressupost a cobrir les mancances del sistema de beques de menjador escolar 

i a donar suport mitjançant la convocatòria ordinària de subvencions a programes i projectes de foment 

de l’equitat i la cohesió social promoguts pels centres educatius. 

Entre els anys 2005 i 2011 va estar en funcionament el Pla d’Entorn del Raval, una iniciativa oberta i de 

cooperació educativa per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels 

infants, adolescents i joves, dinamitzant l’acció educativa del barri més enllà de l’àmbit de escolar. 

Desprès d’aquest Pla d’Entorn i, amb l’objectiu de donar continuïtat a algunes de les accions educatives 

iniciades fins al moment, el 2013 es va definir el Pla d’Educació de Ciutat vella, vigent fins el 2018. Es va 

considerar com el primer pla d’educació de districte elaborat coordinada i conjuntament pel Consorci 

d’Educació, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella. 
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Per aquestes raons, l’àmbit de l’Educació és i ha estat prioritari dins de l’acció de govern a Ciutat Vella. 

Per a dotar d’un major impuls a l’educació i incorporar-hi a tota la societat és imprescindible ampliar i 

reforçar la participació en aquest àmbit, facilitant al màxim la implicació dels diferents actors. 

En el marc de l’àmbit escolar els centres educatius tenen Consells Escolars propis per articular la 

participació de la comunitat educativa que te presència directa al centre. A nivell de districte el Consell 

Escolar Municipal del Districte (CEMD) de Ciutat Vella és l’organisme de participació de la comunitat 

educativa, en el qual tenen presència representants dels centres educatius escollits a través d’eleccions 

(professorat, pares, i mares, alumnes, personal d’administració i servei, i direccions de centres públics i 

privats), grups municipals, administració educativa i algunes persones en representació d’entitats 

ciutadanes.  

Des d’un punt de vista de promoció de la igualtat, la cohesió social i l'apoderament de la ciutadania, 

l’educació s’ha de pensar més enllà del marc de l’escolarització i l’educació formal, abastant no només a 

espais comunitaris fora de les aules, sinó que també ha d’incorporar els processos d’aprenentatge i 

formació existents a totes les etapes vitals. En aquest marc educatiu ampli es desdibuixa la separació 

entre l’educació formal i no formal, i es situa com a repte principal reconèixer que la societat mateixa és 

una institució educadora i per tant els i les membres de les comunitats esdevenen agents educadors que 

participen dels processos educatius que es donen al territori. Si volem garantir aquesta perspectiva 

àmplia de l’educació cal que tots els agents que hi intervenen tinguin un espai comú per a compartir el 

coneixement i experiències pròpies per tal de construir xarxa i propostes des de la detecció compartida 

de les necessitats del territori.  

En aquesta línia, la mesura de govern “Impuls al projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una 

capital de la innovació pedagògica”, presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, al 

febrer de 2016, va presentar un projecte educatiu de ciutat obert a la participació i a impulsar la 

coresponsabilitat de la ciutadania en les polítiques públiques. 

Un dels objectius que s’ha marcat és l’impuls de la participació de la comunitat educativa àmplia i de la 

coresponsabilitat dels diferents agents socials, per tal de que l’educació sigui un objectiu compartit i una 

eina bàsica per al desenvolupament personal i la cohesió social, a més d’avançar cap a una administració 

educativa més descentralitzada i eficient que teixeixi xarxes de treball amb l’entorn. 

En conseqüència, es planteja que el Consell Escolar Municipal de Barcelona, organisme fonamental de 

participació de la comunitat educativa de la ciutat, esdevingui el fòrum educatiu que impulsi i dirigeixi 
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els debats educatius i avaluï el Projecte Educatiu de ciutat. Per aconseguir-ho es vol reforçar el seu 

caràcter deliberatiu i incorporar nous agents més enllà de l’esfera escolar. 

D’aquesta línia de treball en resulta la mesura de govern “Consell Escolar Municipal de Barcelona, 

consell educatiu de la ciutat”, presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el mes de 

gener de 2017. La mesura reorganitza el Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i els agents que 

hi participen, replanteja els objectius, funcions i tasques del consell, defineix el paper dels i les 

representants municipals als consells escolars de centre, i estableix la coordinació i objectius dels 

Consells Escolars de Districte (CEMD). 

Així, els consells escolars municipals responen a l’aspiració ciutadana d’expressar l’interès per l’educació 

i aportar-ne valor des dels diversos nivells de coneixement i experiència en l’àmbit mitjançant la 

participació de tots els sectors i agents. 

La revisió del Consell Escolar de Districte pretén potenciar aquest òrgan de participació que ha de 

representar la comunitat educativa des d’una perspectiva àmplia per tal de recollir la diversitat i 

complexitat de coneixements i experiències presents al teixit educatiu dels nostres barris.  

En aquest sentit el Consell Escolar de Districte és l’espai que ha de vehicular la contribució de la 

comunitat educativa en l’elaboració i seguiment dels plans existents en matèria educativa.  

Per tal d’afavorir la participació ciutadana i fer que sigui més efectiva entre els diferents òrgans i nivells 

de la ciutat caldrà establir mecanismes de coordinació que articulin els objectius, les agendes i els 

procediments que relacionen el CEMB amb el CEMD.  

Ciutat Vella és un districte amb una notable presència d’associacions i entitats que treballen en l’àmbit 

educatiu i del lleure amb infants, adolescents i joves des d’una perspectiva comunitària. També trobem 

una gran diversitat de famílies implicades en els projectes dels centres educatius amb l’objectiu de 

garantir l’equitat entre ells, i uns equips docents i professionals de l’àmbit educatiu compromesos amb 

la millora dels nostres barris a través del retorn social de la transmissió de coneixements a les aules. 

El Consell Escolar de Ciutat Vella ha de ser el fòrum on tots aquests nivells interseccionin teixint 

sinèrgies en comunitat. Facilitar els processos gràcies a la millora de la participació ha de portar també a 

apropar el dins i fora dels centres educatius així com l’articulació entre els àmbits formals i no formals 

de l’educació. 
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La present mesura de govern esbossa les principals línies de canvi per aconseguir els objectius aquí 

plantejats.  

 

1. De consell escolar a consell educatiu del districte 

 

Aquesta mesura de govern planteja els següents canvis:  

a) Fomentar la participació de la comunitat educativa del Districte a través del CEMD posant 

especial èmfasi en les associacions de famílies, les associacions d’estudiants, les associacions de 

docents, les entitats d’educació en el lleure de base comunitària i altres entitats sense ànim de 

lucre. 

b) Flexibilitzar i activar les Comissions de Treball per tal de poder treballar temàtiques d’interès per 

la comunitat educativa del Districte arribant a objectius concrets. 

c) Recollir la reestructuració de la composició del Consell Escolar Municipal en el Consell Escolar 

del Districte, d’acord amb un model que entén l’educació des d’una perspectiva àmplia i 

diversificada. 

d) Situar la responsabilitat en el disseny i seguiment dels plans educatius de barri i/o Districte en el 

Consell Escolar del Districte.  

e) Articular els objectius, les agendes i els procediments entre el Consell Escolar Municipal i els 

Consells Escolars de Districte. Evitar duplicitats i afavorir les sinergies entre els dos nivells de 

participació ciutadana per l’educació.  

 

La revisió de la composició i funcionament del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels 

Consells Escolars dels Districtes (CEMD) de la ciutat comporta fer una sèrie d’adaptacions normatives. 

Es requereix en primer lloc una modificació del Decret 20/2005, de 8 de febrer emès per la Generalitat 

de Catalunya que regula el CEMB; una tasca ja iniciada i en espera dels acords definitius amb el 

Departament d’Ensenyament. 

Cal modificar també el Reglament de Constitució del CEMB i els CEMD (aprovat el 7 de maig de 1991) 

per aplicar els canvis en la composició dels CEMD i en les funcions i funcionament del CEMB i els CEMD: 

el nou redactat va ser aprovat per la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 14 de novembre de 
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2017, ha passat el període d’al·legacions i està pendent de la seva aprovació definitiva al Plenari 

Municipal del 23 de març de 2018. 

En quant al funcionament dels consells escolars de districte, cal realitzar l’adaptació del Reglament de 

Règim Intern del CEMB i dels CEMD. Des del CEMD de Ciutat Vella es va obrir el procés de revisió del 

Reglament a l’abril de 2017, recollint aportacions dels i les seves membres i treballant-les en el marc de 

la Comissió Permanent del 19 d’abril de 2017. En Plenari del CEMD de Ciutat Vella es va fer retorn i 

aprovació de les aportacions finals que es van elevar per a la seva incorporació al nou redactat. 

Finalment el Reglament de Règim Intern va ser aprovat en el Plenari del CEMB del 18 de juliol del 2017. 

També s’han volgut recollir les propostes de les persones membres del CEMD en relació al foment de la 

participació en l’àmbit educatiu del Consell. Per fer-ho s’ha emplaçat a tots i totes les membres a la seva 

participació de la Comissió Permanent ampliada, del 7 de novembre de 2017, amb l’objectiu de valorar 

la inclusió de les propostes realitzades en aquesta mesura de govern. Al Plenari del CEMD del 23 de 

novembre de 2017 es va informar de la mesura, pendent de la seva aprovació al Plenari del Consell del 

Districte de Ciutat Vella. 

 

1.1. La participació al CEMD 

El CEMD és l’organisme de participació de la comunitat educativa del Districte i volem que esdevingui el 

veritable fòrum de debat, seguiment i coproducció de les polítiques educatives que s’hi desenvolupen. 

El treball del CEMD ha de respondre i acompanyar els objectius que es defineixen al Projecte Educatiu 

de la Ciutat i específicament les línies de treball del Districte per tal que tothom tingui accés a una 

educació digna al llarg de la vida. 

El dret a l’educació ha estat sovint equiparat al dret a l’escolarització i això ha propiciat que sovint no es 

tinguin en compte actors que tenen un paper rellevant en l’educació en un sentit ampli, que fan la seva 

acció des de l’educació no formal o que no formen part de les institucions escolars. 

La Llei d’Educació de Catalunya defineix en el seu article 19 el concepte de comunitat educativa: 

La comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions que intervenen en el 

procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals 

d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis, l'Administració educativa, els ens locals i 
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els agents territorials i socials i les associacions que els representen, i també els col·legis 

professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els 

professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatiu. 

És per això que 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.  

Al mateix temps, més enllà d’incloure formalment al CEMD a tots els agents, caldrà detectar els 

principals buits i barreres, tant quantitatives com qualitatives, que apareixen a l’hora de portar a terme 

la seva participació. Estudiarem la situació d’aquests sectors recollint les seves valoracions per poder 

prendre mesures concretes per estimular la seva implicació al CEMD. 

Entenem que els ritmes, en àmbits d’acció comunitària o entorns no professionalitzats poden ser 

diversos, per aquesta raó les actuacions a dissenyar hauran de ser específiques i individualitzades per tal 

de donar resposta a les necessitats específiques de cada sector. L’objectiu final sempre serà donar 

contingut a la seva participació i que aquesta sigui percebuda com a rellevant, és a dir, amb resultats 

pràctics traçables.  

Els sectors prioritaris sobre els que caldrà treballar per fomentar la seva participació a nivell de districte 

seran: 

 AMPAs i AFAs. 

 Associacions d’estudiants. 

 Associacions de docents. 

 Entitats d’educació en el lleure de base comunitària. 

 Altres entitats socials sense ànim de lucre (cíviques, culturals, esportives, etc.). 

 

Per tal de fomentar la participació cal dotar d’eines als membre del CEMD. Les actuacions en aquest 

sentit es plantegen en tres àmbits principals: 

a) Visibilitzar la tasca del CEMD i els i les seves membres. 

b) Establir canals de comunicació i coordinació dels sectors. 

c) Generar un protocol de benvinguda al CEMD. 

 

El 50% de les persones membres del CEMD es renoven cada dos anys a través d’un procés electoral on la 
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participació s’estructura per sectors. Els i les membres escollits fan de representants d’aquests sectors 

de la comunitat educativa del Districte. Es treballarà per reforçar la visibilització de la feina que es 

desenvolupa al CEMD i en el marc de les noves Comissions de Treball així com la composició del CEMD a 

fi d’una banda, de que la comunitat educativa del Districte pugui estar sempre informada i tingui canals 

d’accés a la informació, i de l’altra banda, per promoure una relació àgil, fluïda i directa entre 

representants i representats. 

Per a fomentar el treball en xarxa dels sectors del CEMD es treballarà per establir canals de comunicació 

clars i facilitar la generació d’espais de coordinació en cas que els i les membres del CEMD els considerin 

necessaris per a desenvolupar la seva tasca. L’objectiu principal és que els diferents sectors puguin 

establir els seus propis espais de coordinació tant interna com transversal entre els diferents sectors a 

partir d’interessos comuns. 

Per garantir una bona entrada, clarificar el funcionament del CEMD i els seus espais, i agilitzar la 

incorporació en els diferents espais del CEMD dels seus nous membres es treballarà per generar un 

protocol de benvinguda que reculli la següent informació: 

 Funcionament específic del Consell Escolar de Ciutat Vella. 

 Espais actius (Comissió Permanent, Comissions de treball, espais de coordinació i altres 

possibles espais que es generin amb el temps). 

 Metodologia de treball i objectius de cada espai. 

 Canals de comunicació i contactes corresponents. 

 

La informació relativa al protocol de benvinguda es farà arribar a tots els nous membres del CEMD, es 

farà pública a través de la web d’educació del Districte i es vincularà a la web del CEMB per tal que tota 

la comunitat educativa hi pugui tenir accés, fent especial atenció a fer-la arribar als centres educatius 

del Districte. 

 

1.2. La composició del CEMD 

El nou reglament de Constitució preveu la composició del CEMD recollint aquesta visió àmplia i 

transversal de l’educació. En aquesta nova distribució hi estan representats tipus d’ensenyaments que 

fins ara no es consideraven com a membres de ple dret i també s’ha diversificat el tipus d’entitat que 
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pot ser designada com a membre. 

 Pel que fa a ensenyaments, considerem que han de participar com a membres orgànics del 

CEMD: 

o Educació formal: infantil, primària i secundària obligatòria i postobligatòria. 

o Educació no obligatòria: bressol, arts, adults, idiomes, esports, etc. 

o Formació professional. 

o Educació no formal: lleure educatiu de base comunitària. 

 

 Pel que fa a les entitats que han de ser presents, se seguiran els criteris que marca la normativa, 

que es refereix a institucions, organitzacions i associacions proposades per les administracions 

educativa i municipal de manera conjunta, d’acord amb la seva representativitat en la vida 

educativa i social del districte. A Ciutat Vella trobem un gran nombre d’entitats i associacions 

que treballen en l’àmbit de la formació, l’atenció i l’educació en el lleure d’infants, adolescents, 

joves i les seves famílies des d’una òptica educativa i comunitària. És rellevant fomentar la 

participació en el Consell d’aquestes organitzacions per fomentar la xarxa, tenir una visió 

transversal de les necessitats del districte i poder generar diagnosis compartides. 

 

 Pel que fa a la comunitat universitària, creiem que cal garantir la presència de les entitats 

presents al districte al CEMB per tal de poder tenir una concepció global de l’educació. El 

coneixement expert de l’àmbit universitari és valuós i cal tenir-ho present a l’hora de plantejar 

possibles línies de treball i itineraris que puguin donar resposta a les necessitats i 

problemàtiques específiques del districte. Tanmateix pensem que cal fomentar la vinculació de 

la comunitat universitària present als nostres barris amb l’objectiu d’ajudar a crear condicions, 

itineraris, generar expectatives i atraure a un major nombre d’estudiants del Districte cap a 

estudis superiors. Així en serien membres: 

 

o Universitats presents al districte de Ciutat Vella que tenen representació de 

l’Ajuntament de Barcelona en els seus consells socials. 

 

 Pel que fa a l’administració pública, és objectiu del CEMD treballar en coordinació entre el 

Districte de Ciutat Vella, l’administració municipal i l’administració educativa. En benefici de 
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l’educació al districte es convidarà a la participació al CEMD i les seves comissions derivades als i 

les representants de les diferents administracions que es considerin adients. Formalment han 

d’estar representats: 

o L’Ajuntament de Barcelona. 

o L’administració educativa (Consorci d’Educació). 

 

De manera addicional, el CEMD podrà convidar a aquelles persones o entitats que, per la seva 

rellevància a la comunitat educativa del districte, es consideri interesant la seva participació. La 

inspecció educativa és una administració d’especial rellevància, així com també es consideren àmbits 

d’especial rellevància l’educació especial i l’assessorament i la orientació pedagògica, en aquest sentit es 

valorarà d’estendre la invitació a participar del Consell als professionals d’aquests àmbits en coordinació 

amb els Serveis Educatius del Districte. 

 

1.3. Objectius, funcions i tasques del CEMD 

El CEMD ha de jugar, en la seva escala territorial les mateixes funcions que el CEMB desenvolupa a nivell 

del conjunt de la ciutat, per tant actuarà com a òrgan consultiu no vinculant del govern del districte en 

matèria educativa. 

Des dels seus inicis el CEMD de Ciutat Vella ha desenvolupat la seva tasca d’organisme de participació i 

consulta sobre tres eixos bàsics: 

1. L’escolarització al Districte:  

Seguiment dels processos d’escolarització al districte, dels procediments d’admissió de 

l’alumnat en els centres sostinguts amb fons públics, així com de les consideracions i dictàmens 

sobre els mapes escolars. A Ciutat Vella disposem de l’única Oficina Municipal d’Escolarització 

de la ciutat que funciona durant tot l’any. Des del CEMD se’n fa seguiment de les dades de 

noves incorporacions al curs escolar fora de termini així com de les assignacions dels i les 

alumnes amb Necessitats Educatives Específiques. Es prioritza que els representants de famílies 

a la comissió de garanties d’admissió formin part del CEMD. 

2. El seguiment dels canvis legislatius i normatius de l’educació 

El CEMD de manera coordinada amb el CEMB ha articulat el seguiment de la participació i 

presència en els grans debats educatius del nostre país, lligats als canvis legislatius, així com la 
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seva incidència a la ciutat de Barcelona i al districte de Ciutat Vella en particular. 

3. El debat sobre les propostes de l’administració educativa i de l’Ajuntament. 

El CEMD de Ciutat Vella, en la seva funció d’organisme consultiu, ha participat dels debats 

impulsats pel CEMB i ha realitzat propostes per tal d’incorporar-les en elaboració dels dictàmens 

o informes sobre les iniciatives presentades per les administracions. 

 

Arran de la pròpia reflexió de l’organització del CEMB i els CEMD, l’evolució de l’educació a Barcelona, i 

els nous mandats de govern expressats en la mesura de govern Impuls al projecte educatiu de ciutat i en 

la proposta de Pla d’Actuació Municipal, es  planteja incorporar  nous objectius i responsabilitats: 

 Impulsar i dirigir els debats tot fent el seguiment i avaluació dels plans educatius de Districte 

dissenyats en coordinació entre el Consorci d’Educació de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella  

o Coordinació amb el CEMB. 

 Seguiment, coordinació i avaluació dels Projectes Educatius de Barri. 

 Anàlisi de l’oferta educativa del districte. 

 Posar en valor i enfortir les polítiques i actuacions en educació no formal i educació en el lleure 

de base comunitària com a uns elements més de l’educació integral de les persones. 

o Establiment de mecanismes de participació específics. 

o Seguiment de plans d’actuació en educació no formal i educació en el lleure de base 

comunitària. 

 Promoure el debat i la participació respecte les polítiques i les actuacions en els ensenyaments 

no obligatoris: bressol, ensenyaments artístics, d’idiomes, esportius, formació d’adults, 

professional. 

 Col·laborar amb el CEMB per a dinamitzar la relació, informació i consulta entre els diferents 

sectors de la comunitat educativa i amb els i les seves representants per tal de fer extensives al 

districte les millores en relació a les següents actuacions: 

o Plantejar la revisió del procediment electoral perquè faciliti la participació dels diferents 

sectors. 

o Establir procediments de votació i consulta electrònica. 

o Estudiar la participació no presencial en les sessions i en la presa de decisions amb la 

implantació dels recursos tècnics necessaris. 

o Crear un espai de treball col·laboratiu a través de la web del CEMB i del CEMD. 
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 Promoció de l’equitat, la justícia social, la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la lluita contra la 

segregació del districte. 

 

1.4. L’organització del CEMD  

El CEMD s’estructura, a efectes de funcionament, en Ple, Comissió Permanent i Comissions de Treball. 

 

El Ple del CEMD està integrat pel president/a, vicepresidència, secretari/a i membres previstos/es en el 

Reglament de Constitució. És l’espai on es comparteixen les novetats i es fa seguiment dels programes 

de l’àmbit educatiu del Districte, es debat sobre les necessitats del Districte amb la visió transversal dels 

actors de la comunitat educativa. 

La Comissió Permanent es considera l’òrgan de continuïtat d’aquests consells i les persones membres 

estan definides per l’RRI. Les seves funcions principals son decidir l’ordre del dia i calendari dels Plens 

del CEMD, recollir les propostes que sorgeixen en el marc del CEMD per tal de donar-hi resposta i 

valorar la proposta de noves Comissions de Treball per constituir-les.  

A través d’aquesta mesura de govern es pretén avaluar la necessitat d’establir Comissions de Treball 

(CT) específiques i el seu funcionament, a partir de la pròpia reflexió dels i les membres del CEMD i la 

Comissió Permanent que s’encarrega de la seva creació. La Comissió Permanent és responsable 

d’assumir els encàrrecs i peticions que sorgeixin en el marc del CEMD per fer propostes de CT definint-

ne els objectius i finalitats principals així mateix com la seva temporalitat. Aquestes propostes hauran de 

ser consensuades amb els i les membres del consell i persones que sol·licitin pertànyer a la CT.  

En tant que la participació és un aspecte millorable en el funcionament tant del CEMD com del CEMB, 

caldrà per un costat cuidar les persones que hi participen i per l’altre eixamplar-ne l’abast, tant en 

quantitat com en diversitat d’actors i de continguts. En la línia d’aquest plantejament, les CT, si s’escau, 

seran 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. 

Considerem que, pel que fa a la metodologia de treball de les comissions, cal aplicar principis 

d’adaptació a les necessitats que vagin sorgint, ser flexibles tant amb la temàtica com amb la 

temporalitat, amb un concepte de grup de treball àgil més que no de comissió formal i rígida. Les noves 

Comissions de Treball han de permetre que el CEMD treballi sobre els objectius que es fixen en aquesta 
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mesura de govern. 

Les CT es coordinaran amb la Comissió Permanent per tal de fer seguiment dels temes tractats i dels 

treballs desenvolupats de manera que es puguin realitzar els retorns corresponents en el marc del Ple 

del CEMD.  

Seguint un dels objectius que es defineixen a l’actuació relativa als Consells Escolars en la mesura de 

govern d’Impuls al projecte educatiu de ciutat, considerem adient la definició d’una Comissió de Treball 

en relació als futurs plans educatius de barri i/o districte així com establir una comissió de treball en 

relació als projectes de l’àmbit educatiu que es despleguen en el marc del Pla de Barris actual que 

abasta el Raval Sud i el Gòtic Sud i també de futurs projectes i ampliacions. Aquestes Comissions de 

Treball seran de tipus estable durant el període de vigència dels plans mencionats.  

Plantegem, a títol indicatiu, l’abast de les dues comissions de treball proposades: 

 CT Projecte Educatiu de Districte i/o Barri 

o Objectiu: debatre, impulsar, fer el seguiment, avaluar el desenvolupament i execució 

dels futurs Plans Educatius que es desenvolupin al districte. Ha de rebre informació 

també dels Plans Educatius de Ciutat  si s’escau. 

 

 CT Projectes Educatius Comunitaris del Pla de Barris 

o Objectiu: definir, impulsar i desplegar projectes referents a la línia d’educació 

comunitària del Pla de Barris Raval Sud i Gòtic Sud, fent 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 amb perspectiva intercultural. 

 

Entenem que les necessitats i prioritats del Districte depenen del desenvolupament de les polítiques i la 

situació específica de cada moment. Per aquest motiu valorem la creació d’altres comissions temàtiques 

plantejades a partir de l’acció de govern municipal i/o de l’administració educativa de la ciutat, així com 

la possible creació de comissions ad hoc per treballar sobre qüestions puntuals o a partir d’encàrrecs 

concrets. En tot moment el treball de les comissions tindrà present la mirada intercultural, igualitària, de 

respecte i reconeixement de les diversitats. 

Considerem, però, que la definició definitiva de les Comissions de Treball ha de partir de la pròpia 
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reflexió del CEMD i de les necessitats que es determinin en cada moment. 

2. Coordinació entre el CEMB i el CEMD 

 

Per tal d’afavorir la participació ciutadana i fer que sigui més efectiva entre els diferents òrgans i nivells 

de la ciutat caldrà establir mecanismes de coordinació que articulin els objectius, les agendes i els 

procediments que relacionen el CEMB amb el CEMD.  

Volem donar tot el valor a la feina que es fa als districtes tot reconeixent també la tasca de la resta de 

districtes establint sinèrgies que permetin rendibilitzar al màxim aquesta feina col·lectiva. 

Per altra banda, la proximitat del CEMD als centres educatius i al conjunt de la comunitat educativa del 

districte és un element cabdal a l’hora de potenciar les actuacions que s’impulsin des del CEMB i des del 

govern de la ciutat. Per aquest mateix motiu el 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. 

Per a potenciar la coordinació del CEMD amb el CEMB ens plantegem els següents objectius: 

 A través de la CT Territorial del CEMB: 

o Mantenir les reunions periòdiques amb elaboració conjunta de l’ordre del dia. 

o Facilitar que es comparteixin bones pràctiques entre els districtes. 

o Garantir el flux de comunicació entre els CEMD i el CEMB. 

 Garantir la presència dels CEMD al CEMB a través dels secretaris/àries dels CEMDs. 

 Regularitzar la presència del CEMB als CEMD. 

 Articular agendes, procediments, objectius entre el CEMB i els CEMD, per evitar duplicitats i 

afavorir les sinèrgies entre els dos nivells de participació ciutadana en l’educació. 

o Establir la coordinació les Comissions de Treball a nivell de ciutat i de districte que 

realitzin treballs d’un mateix àmbit temàtic. 

o Aprofitar les potencialitats de la nova web del CEMB per afavorir la coordinació entre el 

CEMB i els CEMD. 
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3. Calendari 

 

Setembre 2016 – Juliol 2017 

 Treballs de la Taula Tècnica Territorial en coordinació amb CEMB, consellers/es i tècnics/es 

d’educació de districtes. 

 Procés d’incorporació de propostes per al nou RRI, treballat a la Comissió Permanent 

 Validació dels treballs en el Plenari del CEMD. 

 Trasllat dels treballs al secretariat del CEMB per la seva inclusió al nou redactat del RRI. 

 

Juliol 2017 – Març 2018 

 Redacció de l’esborrany de la MG. 

 Treball d’aquest document en la Taula Tècnica Territorial (consellers/es i secretaris/es de 

CEMD). 

 Procés per recollir propostes dels membres del CEMD, treballat a la Comissió Permanent. 

 Informe de la mesura en el Plenari de novembre del CEMD. 

 Presentació de la MG en Ple de Districte. 

 

Març – juny 2018 

 Disseny i producció del protocol de benvinguda. 

 

Març – desembre 2018 

 Definició de canals de comunicació i coordinació per als sectors prioritaris. 

 Reforç de la visibilitat dels membres del CEMD i la feina feta pel consell i les CT a través de la 

web d’educació del Districte. 
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ANNEX 
 
Quadre resum canvis normatius 
 
Revisió i canvi de la 

composició del CEMB 

(pendent) 

Modificació Decret 20/2005, 

de 8 de febrer, pel qual es 

determina la composició del 

CEMB 

Acord amb el Departament 

d’Ensenyament. 

Informe del CEC. 

Decret de la Generalitat. 

Revisió i canvi de la 

composició dels CEMD; 

Revisió i canvi funcions i 

funcionament CEMB i CEMD 

Modificació del Reglament de 

Constitució (pendent 

d’aprovació definitiva al 

Plenari Municipal del 23 de 

març de 2018) 

Acord CEMB-CEMD. 

Aprovació Plenari 

Ajuntament. 

Revisió i canvi funcionament 

CEMB i CEMD 

Modificació del Reglament de 

Règim Intern 

Aprovació plenaris CEMD 

(juliol 2017 a Ciutat Vella). 

Aprovació plenari CEMB 

(juliol 2017) 

 

Els canvis normatius s’han dut a terme de manera participada als CEMD i al CEMB. S’han elevat al 

plenari de l’Ajuntament en els casos corresponents. 

De la mateixa manera, l’Ajuntament insta a la Generalitat a la modificació del Decret de composició del 

CEMB per adaptar-lo a la nova proposta. 


