Benvolguda família,
Hem iniciat el nou curs 2021-2022 i ens cal enfrontar molts reptes i projectes que ens impliquen a
tots i totes en la millora del sistema educatiu de la ciutat, entre d’altres, la transformació dels espais
educatius i el seu ús comunitari, l’espai de migdia i l’alimentació sostenible, i la salut emocional dels
nostres infants i joves.
Aquestes són algunes de les iniciatives amb les quals impulsem una educació de qualitat,
inclusiva i equitativa a Barcelona. I ho fem, com calia esperar, amb la participació de la comunitat
educativa de la qual les famílies formeu part.
Enguany recuperem les eleccions als consells escolars de centre que s’havien d’haver celebrat el
curs passat. Són espais oberts a la participació de les famílies en la presa de decisions que
afecten l’organització de cada centre i cada comunitat educativa. El 50 % d’aquests òrgans de
participació es renova biennalment.
Us comuniquem, doncs, que del 22 al 26 de novembre podreu votar els vostres representants
als consells escolars de centre.
Cada centre té els seus reptes, i molts són compartits amb altres centres del vostre districte o de
la resta de la ciutat. Per tot això, us animem a participar en aquest procés, perquè és imprescindible
que les famílies us impliqueu en la vida i els projectes educatius dels vostres centres.
Implicar-se és impulsar millores, generar canvis i, sobretot, sumar de manera constructiva a
favor de l’educació de les vostres filles i fills. És el moment de participar en la tasca compartida de
preguntar-nos com volem educar els infants i joves perquè visquin i convisquin en un món millor.
Atentament,

Josep Gonzàlez-Cambray,
president

Jordi Martí,
vicepresident
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Plaça d`Urquinaona 6 | 08010 Barcelona
93 551 10 00 | www.edubcn.cat

Del 22 al 26 de novembre

Eleccions al Consell Escolar

Què són els
consells
escolars?

• Són espais on les famílies poden participar en la presa de decisions
que afecten l’organització del seu centre i la seva comunitat educativa.

Per què hi ha
eleccions?

Els representants són elegits per votació. El 50 % dels membres del
consells escolars es renoven cada dos anys.

Què són els
Consells
Educatius de
Districte i el
Consell
Educatiu
Municipal?

• Els consells educatius de districte són espais de participació per
tractar qüestions comunes que afecten els centres d’un mateix districte.

Com pots
participar-hi?

educacio.gencat.cat

• Cada centre té el seu Consell Escolar i està format per representants
de l’equip docent, el personal d’administració i serveis, l’alumnat, les
famílies i un representant de l’Ajuntament.

• El Consell Educatiu Municipal és l’espai de debat, reflexió, intercanvi i
creació de coneixement compartit de la comunitat educativa de la ciutat.
• Els i les representants dels consells escolars podran participar en els
consells educatius de districte. I, finalment, cap al mes de març
escolliran els membres del Consell Educatiu Municipal de Barcelona.

• Viure l’educació dels nostres fills i filles
• Fer equip amb els professionals dels centres
• Reforçar els vincles amb la comunitat educativa
• Contribuir a la millora constant de l’educació
• Impulsar la transformació social i les oportunitats d’infants i joves

