
 
 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Escoles i Entorn, barris educadors 

 

1a Sessió Curs 2020-2021 (3 de febrer de 2021) 

 
 
Assistents: 

Martí Oliver, tècnic Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió). 

Laia García, tècnica CEMB. 

Àngels Cadena, direccions de centres públics de primària de ciutat, Escola Mercè Rodoreda. 

Oriol Roca, CEMD Sant Andreu sector entitats.  

Sergi Cobas, AECV.  

David Puigmartí, AFA Escola Sagrada Família. 

Guillem Gottschalk, representant Taula Educativa – Lleure (CJB)  

Esther Zamora, Pla Comunitari Barceloneta, Consell Escolar del Districte.  

Oriol Solé, AMPA Maria Jesús Sant Gervasi i CCAPAC.  

 

Temes previs i finalitat de la sessió: 

Ordre del dia: 

17:00h – 17:10h Benvinguda 

17:10h – 17:30h Presentació de les persones assistents 

17:30h – 17:40h Estructura de treball de la comissió 

17:40h – 18:15h Definició dels objectius de treball de la comissió 

18:15h – 18:25h Definició del pla de treball 

18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 

 
Temes tractats: 

S’exposa l’estructura de treball de la comissió:  
 Es realitzaran sessions de treball amb una periodicitat mensual, tot i que aquesta 
freqüència es pot adaptar a les necessitats de la comissió.  
 Es treballarà per objectius consensuats. Els membres de la comissió hauran de 
consensuar les temàtiques de treball de les sessions del curs 2020-2021, sota el paraigües 
de l’àmbit d’Escoles i entorn.  
 Els resultats finals de les sessions de treball es plasmaran en un informe amb 
propostes que s’elevaran a les institucions competents en matèria d’Escoles i entorn.  

 
  



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

S’obre el debat sobre les temàtiques a treballar en les pròximes sessions.  

Per tal de incentivar el debat, s’exposen algunes propostes que es considera podrien ser 

d’interès pels membres de la comissió: 

- Quines línies de treball caldria impulsar per millorar l’educació fora de l’horari lectiu? 

1. Implicació i coordinació amb l’àmbit comunitari (entitats, equipaments, etc.) 

2. Promoció d’extraescolars diverses (foment pràctica esportiva, artística i cultural, 

suport educatiu, activitats científiques i tecnològiques,…) 

3. Foment de l’equitat entre centres educatius (activitats obertes, etc.) 

4. Impuls de la igualtat d’oportunitats en l’accés (ajuts a les famílies) 

5. Coordinació educativa dins i fora de l’horari lectiu (foment personal d’enllaç, 

coherència amb els projectes educatius de centre, etc.) 

 

A continuació s’exposen les primeres inquietuds individuals dels i les participants de la CT: 

- Es troben molt adequats els temes que proposa el CEMB. Des de l’AECV, exposen la 
problemàtica que existeix a Ciutat Vella en relació als usos de les pistes i espais per al lleure i 
esport. L’objectiu del Pla de Patis és reduir espais amb paviment per incorporar espais verds, 
però cal tenir en compte que aquests espais (que són pocs) donen oportunitat a part de la 
població d’accedir a esport i lleure. Es considera que no des del Pla de Patis no hi ha una visió 
general de la necessitat de cada pista. També es dona importància a l’impuls de la igualtat 
d’oportunitats en accés a través de les beques per fer esport.  

- Donar visibilitat i valor als espais i agents educatius que existeixen en els barris. Cal 
identificar-los i posar-los en contacte amb els centres educatius per fer un treball comunitari.  

- Es distingeix entre propostes teòriques i pràctiques. Importància de relacionar els diferents 
agents de la ciutat. Proposta teòrica: coneixença entre el que s’està fent a la ciutat de 
Barcelona. Proposta pràctica: espais concrets amb pràctiques concretes.  

- Educació a temps complert. Centres educatius i entorn: treball conjunt. Recuperació de 

l’espai públic: pacificació dels entorn i permeabilització intern i extern dels centres educatius. 

Cal impulsar una visió de barris educadors d’una ciutat educadora, la qual cosa requereix la 

implicació de tot l’àmbit comunitari. 

- Es proposa substituir la paraula “extraescolars” per activitats educatives fora escola o 
activitats educatives del territori, per exemple. 

- Establir la família com a agent educador de primer odre. Importància de la cohesió social, 
abordar la segregació que existeix entre barris. En aquest sentit, cal tenir en compte que 
l’equitat no és només una qüestió de beques, sinó també de cultura, de tradició, de 
coneixement, etc. Cal donar visibilitat a les bones pràctiques per aprendre i utilitzar com a 
coneixement per als altres.  

- Falta de pressupost a les entitats de base per reforçar els projectes que ja estan en actiu. 
Atenció a Pla de Barris i el seu pressupost.  

  



                                                                                                                                                        

 

 

 

S’acorda agrupar aquestes propostes i inquietuds en tres línies de treball: 

- Foment de la coneixença i la coordinació dels diferents agents educatius i comunitaris. 
Reconeixement i posada en valor de bones pràctiques des dels diferents àmbits i barris de la 
ciutat.  

- Ús social dels centres. Centres educatius no només per aquest objectiu, sinó transformació 
d’aquests espais per l’ús social. Demanar les dades a l’Administració educativa sobre quins 
equipaments educatius hi ha oberts més enllà de l’horari lectiu. 

- Dotar de contingut l’espai públic per allargar l’espai educatiu. No només allargar els espais 
de pati, sinó fins quin punt els espais públics poden esdevenir espais de convergència entre 
diferents agents. Impuls d’un pacte amb la ciutadania. 

 

Es decideix que en Guillem Gottschalk serà la persona representant de la Comissió de Treball.  

 

Per finalitzar, s’acorden les properes sessions de treball: 

 15 de febrer 

 15 de març 

 19 d’abril 

 

Es tanca la reunió amb l’avaluació de la sessió de treball. 

 

 

Acords:  

- S’aproven les tres línies de treball de la Comissió, a desenvolupar en les tres pròximes 

sessions. 

- S’aprova la proposta de calendari.  

- En Guillem Gottschalk assumirà la presidència de la Comissió. 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Avaluació:  

 


