
 
 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball de Barris educadors: expansió comunitària 

 

Tancament - 5a Sessió Curs 2020-2021 (28 de juny de 2021) 

 
 

Assistents 

- Eulàlia Esclapés, CEB 

- Oriol Roca, CEMD Sant Andreu sector entitats, +Educació 

- Esther Zamora, referent d’educació del Pla Comunitari de la Barceloneta 

- Marta Carranza, secretaria del CEMB 

- Laia Garcia, tècnica del CEMB  

- Martí Oliver, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia  

 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

17:00h – 17:10h Benvinguda  
17:10h – 17:30h  Presentació de les propostes de l’Informe final de la Comissió de 

Treball per part del Martí Oliver, moderador de la comissió 

17:30h – 18:55h Espai de debat  
18:55h – 19:00h Tancament de la sessió  
 

Temes tractats: 

El moderador de la comissió, Martí Oliver, presenta les propostes que es desprenen de 
l’informe final: 

1. Vetllar perquè tots els infants puguin disposar de com a mínim una oferta de dues 
activitats de fora escola de índole diferent: una de reforç escolar i una de caràcter 
esportiu, cultural, artístic, etc. 

2. Difondre bones pràctiques de coordinació entre entitats educatives d’arrel 
comunitària a fi de fomentar la seva transferència en altres contextos  

3. Reforçar la incorporació de figures d’enllaç entre els centres i la resta d’agents que 
conformen la comunitat educativa  

4. Ampliar l’obertura dels centres educatius al conjunt de la comunitat  



                                                                                                                                                        

 

5. Redissenyar l’espai públic en clau educativa  

6. Donar continuïtat al projecte “Ampliem espais educatius” i fer-lo extensible de 
forma sistemàtica als caps de setmana i als mesos de vacances escolars 

S’obre un espai de debat per tal de modificar el contingut d’aquestes propostes: 

En relació a la primera proposta, s’acorda mantenir l’aposta per garantir un mínim 
d’oferta de dues activitats de lleure, però sense concretar la seva tipologia (reforç 
escolar, esportiva, artística, etc.). També s’ha de fer extensiva a les activitats de 
vacances d’estiu, i incloure l’aposta perquè els infants i joves amb capacitats diverses 
tinguin accés a activitats de lleure adaptades. 

Es debat sobre el fet que no existeix un responsable polític clar a qui interpel·lar pel 
compliment d’aquesta proposta, ja que hi intervenen diferents òrgans (IMEB, Infància i 
Joventut, Acció Comunitària o Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Consorci 
d’Educació de Barcelona...), però sense que ningú en tingui la competència. En aquest 
sentit, es proposa fomentar un acord interinstitucional en favor del lleure 
socioeducatiu que, a més de vetllar per l’accés a aquestes activitats per part dels 
infants i joves, realitzi una prospecció del conjunt d’activitats que s’ofereixen a 
Barcelona i impulsi una enquesta per conèixer els hàbits d’infants i joves en relació a 
aquestes activitats. També es requereix la col·laboració dels Consells Educatius 
Municipals de Districte per al seu desplegament a nivell de barri. 

Pel que fa a la segona proposta, s’acorda reforçar la vessant de implementació de les 
xarxes educatives d’arrel comunitària mitjançant la dotació d’eines, metodologies i 
recursos concrets. També s’acorda canalitzar la seva promoció i desplegament a través 
dels Consells Educatius Municipals de Districte, com a òrgans coneixedors de les 
necessitats educatives del seu territori. En aquest sentit, es necessari comptar amb el 
suport dels responsables de l’Ajuntament d’àmbit de Districte per a la seva promoció. 

En relació a la sisena proposta, des del Consorci s’assenyala que el projecte “Ampliem 
espais educatius” ha estat vinculat a la situació provocada per la pandèmia de la 
COVID-19, i que, donat l’elevat volum pressupostari que requereix per a la seva 
implementació, no es viable la seva continuïtat de cara al curs 2021-2022. Tanmateix, 
aquest projecte ha permès fomentar una major col·laboració entre els equipaments 
educatius i culturals de la ciutat, així com una major predisposició del centres a utilitzar 
l’espai públic. És en aquest sentit que s’acorda modificar la proposta desvinculant-la 
del projecte “Ampliem espais educatius”, i posant l’èmfasi en l’impuls de noves accions 
que permetin donar continuïtat al treball de col·laboració i d’ús de l’espai públic 
desenvolupat en el marc d’aquest projecte. 

 

Acords:  

- Es farà arribar als membres de la comissió l'informe final amb les modificacions 
acordades per a la seva validació. 

- També es farà arribar un enllaç per tal que els membres puguin avaluar el 
funcionament de la comissió al llarg del curs. 


