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La memòria  
que es presenta 

 a continuació  
recull les dades 
i les actuacions 

 més significatives 
desenvolupades 

 per l’Institut 
d’Educació 

 durant l'any  
2009 i els  
principals  

indicadors  
en matèria  

de gestió. 
  

  

1. INTRODUCCIÓ 

 Les principals actuacions de l’Institut Municipal d’Educació durant l’any 2009 
responen als objectius que el Programa d’Actuació Municipal (PAM) dóna 
prioritat en educació per al període 2008-2011, que  són: 

 
1. Garantir, amb la implicació de tots els sectors, el total l’accés de la ciutadania a 

l’educació, a partir de la igualtat d’oportunitats i del principi d’equitat.   

2. Potenciar els programes d’Escoles Bressol. 

3. Facilitar la millora constant dels mecanismes de participació de la comunitat 
educativa i potenciar el govern democràtic i participatiu dels centres. 

4. Millorar les infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius públics, així 
com de les estratègies de creixement i consolidació del mapa escolar. 

5. Impulsar actuacions per garantir l’èxit escolar dels estudiants, incidint en la qualitat 
de l’ensenyament i treballant per aconseguir l’objectiu de rebaixar un 15% el fracàs 
escolar i assolir que el 85% d’alumnes cursin ensenyaments postobligatoris. 

6. Impulsar i fer visibles els projectes de xarxes territorials entre escoles i entitats als 
barris i als districtes. 

7. Impulsar i consolidar el Consorci d’Educació com a instrument de cooperació entre 
la Generalitat i l’Ajuntament, per a la planificació educativa i per a la gestió del 
sistema educatiu públic no universitari de la ciutat.   

8. Promoure valors cívics i una formació integral que ajudin a construir una ciutadania 
basada en la responsabilitat, la solidaritat i el compromís amb l’entorn. 

9. Desenvolupar una formació professional adequada i compatible amb les 
necessitats derivades del teixit econòmic i de la cohesió social a Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana. 
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El Projecte  
Educatiu de  

Ciutat  és un  
dels  

instruments  
que fan de 
 Barcelona  
una ciutat,  

cada dia,  
més  

educadora. 
  

  

7. PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT DE 
BARCELONA 

 Des del Projecte Educatiu de Ciutat  de Barcelona (PECB) s’entén i es fa visible, 
com a pla estratègic, que  l’educació és i ha de ser una responsabilitat 
compartida, per la família, per l’escola i per la ciutadania, on cada agent social 
esdevé un agent educatiu, tant des de les pràctiques socials com des de les 
polítiques públiques. 

  

El PECB ha celebrat enguany el seu 10è aniversari i ha continuat amb el 
desenvolupament del seu Pla d’acció 2008-2011, tenint en compte els 5 objectius de la 
declaració “El compromís ciutadà per una educació al servei de la cohesió social” 
aprovada al Plenari de 2007: 

- L’escola no està sola educant. 
- Volem construir la xarxa educativa de la ciutat. 
- L’educació dels infants i dels joves és una responsabilitat compartida. 
- Barcelona és i vol ser en el futur un gresol cultural. 
- Els valors democràtics són la base de la convivència. 

 

El Pla d’acció 2008-2011 és fruit del procés participatiu de la comunitat educativa de 
Barcelona organitzada a través de tres àmbits que promouen la reflexió i el debat, i que 
elaboren propostes per al futur de l’educació a la nostra ciutat: Ciutadania i 
convivència; Diversitat i igualtat d’oportunitats; i Educació compartida. Al llarg de l’any 
s’ha anat desenvolupant el  contingut i l’estructura del Pla d’acció 2008-2011 amb el 
funcionament de projectes estratègics i diverses accions educatives ciutadanes, del 
Consell Directiu (CD) integrat per 65 institucions i entitats, de la Comissió Delegada del 
CD i de la Comissió Tècnica de Seguiment. Aquest any s’han celebrat dos Diàlegs i les X 
Jornades del PECB “Democràcia, Educació i Participació Ciutadana”. Al llarg d’aquest 
any s’ha anat consolidant la xarxa educativa de la ciutat amb 200 institucions i serveis 
compromeses amb el PECB.  
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Amb els actes de celebració del 10è aniversari, els Diàlegs, les X Jornades, el 
funcionament dels fòrums; i amb el desenvolupament dels diferents projectes del Pla 
d’acció, el PECB ha seguit promovent l’articulació de l’acció educativa de la ciutat, a 
cada districte i a cada barri. 

 

 PLA D’ACCIÓ 2008-2011 

 El Pla d’acció és un instrument estratègic que orienta l’acció educativa dels diferents 
agents socials en el sentit dels objectius i propostes elaborades per consens. El Pla 
d’acció expressa els objectius institucionals que es desprenen del PECB, els concreta 
operativament dibuixant un horitzó de futur i defineix i impulsa projectes i accions a 
realitzar durant un període temporal, així com les institucions i entitats que es 
comprometen a dur-les a terme. El Pla d’acció 08-11 del PECB està format per 11 
Projectes estratègics i altres projectes i accions educatives ciutadanes, que es van 
incorporant, agrupats en tres ambits. Als àmbits s’hi vinculen quatre fòrums: Ciutadania 
i educació; Èxit escolar per a tothom; Educació i immigració; i Educació i lleure. Aquesta 
és l’estructura del Pla d’acció 2008-2011 del PECB:  
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 Projectes estratègics i entitats que els lideren 

 PROJECTES ESTRATÈGICS ÀMBIT LIDEREN 

Cultura jove Ciutadania i convivència 

Institut de Cultura de Barcelona 

Institut d'Educació de l'Ajuntament 
de Barcelona 

La participació dels 
estudiants com a projecte 
educatiu i social 

Ciutadania i convivència 

Consell Escolar Municipal de 
Barcelona 

Consell de la Joventut de 
Barcelona 

Promoció de 
l'associacionisme 
educatiu 

Ciutadania i convivència 
Consell de la Joventut de 
Barcelona 

Biblioteques escolars 
Diversitat i igualtat 
d'oportunitats 

Comissió de Lectura Pública i 
Educació (Consorci de Bibliot. de 
Barcelona) 

Institut d'Educació de l'Ajuntament 
de Barcelona 

Cultura del treball 
Diversitat i igualtat 
d'oportunitats 

Fundació Barcelona Formació 
Professional 

Èxit escolar per a tothom 
Diversitat i igualtat 
d'oportunitats 

Consorci d'Educació de Barcelona 

Formació de famílies Educació compartida 

Consell Escolar Municipal de 
Barcelona 

Consells Escolars Municipals de 
Districte  

Federacions d'Associacions de 
Mares i Pares d'Alumnes 

La xarxa d'atenció a la 
petita infància de Sant 
Andreu 

Educació compartida 
Institut d'Educació de l'Ajuntament 
de Barcelona. Servei Bressol 

Pla estratègic d'educació 
del districte de Sant Martí 

Educació compartida 

Districte de Sant Martí 

Consell Escolar Municipal de Sant 
Martí 

Institut d'Educació de l'Ajuntament 
de Barcelona 

Projectes integrals 
d'educació de Barcelona 

Educació compartida 

Institut d'Educació de l'Ajuntament 
de Barcelona 

Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica de 
Catalunya 

Temps de barri, temps 
educatiu compartit 

Educació compartida 

Regidoria dels Usos del Temps 

Fundació Jaume Bofill 

Institut d'Educació de l'Ajuntament 
de Barcelona 
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 Organització i funcionament 

 El desenvolupament del PECB  i del seu Pla d’acció s’ha portat a terme a partir de les 
activitats promogudes per cada un dels projectes en funcionament i pel treball de 
direcció, elaboració i gestió desenvolupat als espais següents: Consell Directiu, Comissió 
Delegada del Consell Directiu, Comissió Tècnica de Seguiment, Fòrums i Oficina Tècnica 
del PECB (OTPECB) (veure resum d’activitats). Per millorar el funcionament d’aquests 
espais, cal destacar la posada en marxa d’una plataforma de comunicació i de treball 
col·laboratiu (Moodle) que s’ha utilitzat des del  Consell Directiu,  la Comissió Delegada, 
la Comissió Tècnica de Seguiment, un fòrum (extensió en procés), els comitès científic i 
tècnic de les X Jornades del PECB, i l’OTPECB. 

El Consell Directiu (CD) ha celebrat  les 3 reunions programades amb un alt nivell 
d’assistència i participació. És l’òrgan de direcció del PECB i està  format per 
representants de 65 institucions, serveis i entitats de significativa rellevància: 
educatives, ciutadanes, sindicals, centres d’ensenyament, universitats, grups polítics 
municipals, Consorci d’Educació de Barcelona, Diputació de Barcelona, regidoria 
d’Educació i equip directiu de l’IMEB. Cal destacar la incorporació al consell dels 10 
Districtes de la ciutat i de l’Àrea de Benestar i Cohesió Territorial, com a representants 
de la Comissió Tècnica Barcelona Ciutat Educadora, formada per representants de totes 
les àrees, organismes, serveis I districtes de l’Ajuntament de Barcelona. 

 A la primera reunió d’aquest CD, celebrada el 18 de febrer, es va presentar la 
plataforma de comunicació i de treball col·laboratiu Moodle i es va fer la valoració de 
les  IX Jornades 2008. Fet això es va acordar el tema i les dates de les X Jornades del 
PECB “Democràcia, Educació i Participació Ciutadana” (30 nov. i 1 des.). En aquest sentit 
es va programar la celebració d’un diàleg del PECB sobre aquest tema (27-5-09). Es va 
aprovar també el programa d’activitats per a la celebració del desè aniversari del PECB. 
En relació al seguiment del Pla d’acció 2008-2011 es va presentar el Projecte estratègic 
“La xarxa d’atenció a la petita infància de Sant Andreu”, i es va recordar la possibilitat 
d’incorporar al Pla d’acció, nous projectes i accions educatives ciutadanes. 

A la segona reunió, celebrada el 10 de juny es va posar en funcionament la plataforma 
Moodle, per al grup concret del Consell Directiu  i es va fer la valoració del Diàleg  
“Democràcia, Educació i Participació Ciutadana” (27-5-09). Per a la preparació de les  X 
Jornades del PECB, es va comunicar la composició del comitè científic i del comité 
tècnic, i es van acordar diversos criteris sobre el contingut, estructura i organització de 
les Jornades. En relació al seguiment del Pla d’acció es va presenter el Projecte 
estratègic  “Temps de barri, temps educatiu compartit”. En relació al programa 
d’activitats dels deu anys del PECB es va informar de la IX Trobada de la Xarxa Estatal de 
Ciutats Educadores, celebrada a Granollers, al maig 09; de  l’estand del PECB a La Ciutat 
de les Persones, Mercè 09 (26 i 27 de setembre), i de la II Jornada del Compromís Cívic 
amb l’Educació (7 de novembre), organitzada per l’Àrea d’Educació de la Diputació de 
Barcelona. 

A la tercera reunió, celebrada el 21 d’octubre, es va iniciar amb la valoració de l’estand 
del PECB “Barcelona ciutat educadora, 10 anys del PECB” a La Ciutat de les Persones, 
(26 i 27 de setembre). Es va seguir preparant la reunió dels Fòrums del PECB (11 de 
novembre) i les  X Jornades, amb el programa d’activitats On-Off i el de les Jornades, 
amb l’aprovació del document base per a la declaració de les mateixes. En aquesta 
reunió es va aprovar, també, el Pla de treball 09-10 del PECB I es va presentar del 
projecte del Pla d’acció 08-11 “Pla estratègic d’educació del Districte de  Sant Martí”. 
Finalment es va informar de la II Jornada del Compromís Cívic amb l’Educació; de les 
noves propostes de la Red Española de Ciudades Educadoras (RECE); I del XI Congrés de 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) 2010 "Deporte, Políticas 
públicas y Ciudadanía. Retos de una Ciudad Educadora" (22-24 d’abril) Guadalajara, 
Mèxic.  

La Comissió Delegada del Consell Directiu ha fet 6 reunions en les que s’han preparat 
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les del Consell Directiu i, especialment, la celebració del 10è aniversari, el 
desenvolupament del Pla d’acció 2008-2011,  els Diàlegs, les reunions dels fòrums i les 
X Jornades del PECB. Cal destacar l’intens treball realitzat i la seva pròpia consolidació, 
tant a nivell d’entitats com de persones representants de les mateixes. 

La Comissió Tècnica de Seguiment, formada pels coordinadors/es dels àmbits, dels 
fòrums, per la direcció executiva  i per l’Oficina Tècnica del PECB, ha fet 6 reunions, una 
d’elles amb tots els referents dels 11 projectes estratègics del Pla d’acció. S’ha dedicat a 
impulsar el desenvolupament del Pla d’acció i dels seus projectes, a promoure el 
funcionament dels fòrums i a participar en la construcció del programa de les X 
Jornades del PECB.  

  

 DEU ANYS DEL PECB (1999-2009) 

 L’abril de 1999 es va celebrar el Congrés de constitució del Projecte Educatiu de Ciutat 
de Barcelona, per impulsar la participació ciutadana en el procés de construcció de 
Barcelona com a ciutat educadora. Passada una dècada, el Consell Directiu del PECB ha 
considerat oportú reconèixer el treball fet per les institucions i entitats que han 
participat fins ara en aquest procés; compartir el coneixement de quin ha estat 
l’impacte del PECB; aprofundir sobre quins son els reptes educatius que té avui la 
ciutat; i difondre com el Pla d’acció 2008-2011 del PECB pretén contribuir al seu 
assoliment amb la implicació de més institucions i entitats que formen part activa de la 
xarxa educativa de la ciutat (veure resum activitats). 

  

  

 

 

  
 DIÀLEGS DEL PECB 

 L’any 2009 va continuar l’organització dels Diàlegs del PECB, com a format d’acte 
vinculat directament a un dels seus fòrums o a un tema d’interès general. Aquest any es 
van portar a terme dos diàlegs. El Diàleg “Democràcia, Educació i Participació 
Ciutadana”,  va comptar amb la presència, entre altres,  de Milagros Pérez Oliva i Tomas 
R. Villasante, i va ser moderat per Enric Prats. Va servir, també, per convocar les X 
Jornades del PECB (27-5-09, La Fontana de Gràcia). 

El Diàleg “Menors Estrangers formació i treball”, impulsat des del Fòrum Educació I 
Immigració, va servir per presentar la 2a edició de la Guia Menors Estrangers, col·lecció 
Quaderns del PECB. Va comptar amb la participació, entre altres, de David Moya y de 
Mariano Jabonero. (18-11-09, IMEB). 

  

 REUNIÓ DELS FÒRUMS DEL PECB 

 En el marc del procés de desenvolupament del Pla d’acció 2008-2011 i del programa 
d’activitats de les X Jornades del PECB, el dia 11 de novembre  es va portar a terme, a 
l’Institut d’Estudis Catalans, una nova reunió conjunta dels quatre fòrums del PECB. En 
aquestes reunions, en les quals van participar 60 persones representant a 31 
institucions i entitats de la ciutat, es va presentar el document base per a la declaració 
de les X Jornades del PECB, al qual s’hi van fer diferents aportacions prèvies a la seva 
difusió a les Jornades. 
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 X JORNADES DEL PECB 2009 

 Els dies 30 de novembre i 1 de desembre es van celebrar les X Jornades del PECB 
“Democràcia, Educació i Participació Ciutadana”, a les Facultats de Filosofia i de 
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona; i aI Centre d’Estudis i Recursos 
Culturals de la Diputació de Barcelona. Les Jornades van servir per debatre i 
intercanviar experiències sobre democràcia i participació ciutadana, assumint que els 
valors democràtics son la base de la convivència i de l’educació, com recull el cinquè 
objectiu de la Declaració de 2007 del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona: “El 
compromís ciutadà per una educació al servei de la cohesió social”.  

 
Els debats i l’intercanvi d’experiències es van fer al voltant de tres eixos: Eix 1. Els 
sistemes de representació en educació; Eix 2. La participació en educació; Eix 3. La 
presa de decisions en educació. El Comitè Científic i el Comitè Tècnic de les Jornades, 
formats per una trentena de persones expertes i vinculades al tema des de diferents 
àmbits professionals i socials, van treballar en la determinació del seu contingut i 
estructura; i com a novetat en la programació d’una sèrie d’activitats On-Off, 
promogudes per diferents institucions i entitats que es van portar a terme entre 
l’octubre i el desembre. 

 Les Jornades van cloure amb l’aprovació de la Declaració “Barcelona, Democràcia 
Educació i Participació Ciutadana” a la qual s’hi van incorporar diferents exemples 
d’accions i  de pràctiques de referència. Els diàlegs i les conferències, el debat sobre la 
declaració, la comunicació de 43 experiències, els 9 tallers participatius i les altres 
activitats programades van ser seguides, al llarg dels dos dies, per 437 persones. Les 
Jornades van cloure, també, els actes de celebració del 10è aniversari del PECB, amb la 
projecció del vídeo “Barcelona Ciutat Educadora, 10 anys del PECB”, amb una gran 
actuació del pallasso Monti, i amb un pastís d’aniversari.  

  

 Anàlisi comparativa (%) inscripció – jornades 2008 – 2009 

 

 

 
De l’organització de les diferents activitats també cal destacar, entre altres, les millores 
al Pla d’ambientalització i d’accessibilitat del PECB, que gràcies a la participació i 
implicació de diferents entitats i serveis, ha significat importants avenços en la cultura 
de la reducció, reutilització i reciclatge dels recursos emprats. En concret, els materials 
de l’exposició sobre els 10 anys del PECB s’han dissenyat per a que fossin reutilitzables 
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als diferents espais on s’ha muntat. I com a nova acció, s’ha promogut la  compensació 
de les emissions de CO2  derivades de les X Jornades, mitjançant un càlcul de dades 
sobre els desplaçaments dels assistents i organitzadors i el consum energètic dels 
espais. La compensació de les emissions es farà, d’acord amb l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’aportació de recursos econòmics per a un projecte 
de reforestació d’una zona natural malmesa. 

  

 VALORACIÓ D’OBJECTIUS, RESULTATS I RECURSOS 2009.  

PERSPECTIVES 2010 

 En relació al grau d’acompliment dels objectius per a l’any 2009 cal tenir present la 
dinàmica de funcionament per cursos del Pla de treball del PECB. Per tant,  aquesta 
valoració parteix de la que van fer el Consell Directiu, la Comissió Delegada, la Comissió 
Tècnica de Seguiment i l’Oficina Tècnica del PECB en relació al curs 08-09 i al 
funcionament i resultats de les activitats realitzades el darrer quatrimestre del 2009.  

En el seu conjunt s’ha fet una valoració positiva del procés i dels resultats del treball fet 
pel que fa a les activitats portades a terme, i al desenvolupament del Pla d’acció i del 
Pla de comunicació del PECB. Entre altres, cal ressaltar l’alt nivell d’implicació de les 
persones i entitats que formen part de la Comissió Delegada del Consell Directiu i 
també els progressos que es van obtenint en relació al desenvolupament del Pla de 
Comunicació. En aquest sentit, cal destacar la posada en marxa de la plataforma de 
comunicació i de treball col·laboratiu (Moodle), i la consolidació del butlletí quinzenal  
de notícies sobre els projectes i les activitats organitzades i que s’adreça a totes les 
institucions i entitats vinculades al PECB. I també, l’edició del dossier “Barcelona Ciutat 
Educadora, Deu anys del PECB” i dels diferents materials editats amb motiu d’aquest 
aniversari. També cal destacar la producció dels dvd IX Jornades del PECB 08, i  
“Barcelona Ciutat Educadora, Deu anys del PECB”, i el de les X Jornades (en procés). Cal 
valorar molt positivament la col·laboració i el suport que ha existit des del Departament 
d’Organització i Sistemes d’Informació, des del Programa de Publicacions i des del Punt 
d’Atenció de l’IMEB.  

En l’organització de les activitats portades a terme s’ha cercat sempre la major 
eficiència possible, incloent  la col·laboració pel finançament d’altres institucions i 
serveis. Com a exemple, s’ha continuat alliberant recursos econòmics amb la 
simplificació del procés d’encàrrec i d’elaboració de continguts, amb la utilització 
sempre que ha estat possible d’espais municipals, de les aules i l’auditori del Centre de 
Recursos Culturals i Estudis de la Diputació de Barcelona, i de la Universitat de 
Barcelona; i amb la utilització de més recursos propis de l’IMEB pel que fa a l’encàrrec 
del disseny i producció de materials de difusió i informatius. Algunes de les despeses de 
les activitats organitzades des del PECB s’han inclòs a la justificació de la subvenció 
atorgada per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.  

En relació al desenvolupament del Pla d’acció 2008-2011, caldrà seguir impulsant la 
posada en marxa de projectes estratègics d’educació a nivell de cada districte, i el Pla 
de Comunicació del PECB, consolidant la plataforma de comunicació i de treball 
col·laboratiu (moodle); millorant els continguts i el format del web del PECB; 
augmentant la difusió i el coneixement de les accions que es porten a terme des de 
cada projecte; promovent la participació equilibrada de tots els sectors implicats; i 
planificant la construcció del Pla d’acció 2012-2015 del PECB, en un procés de millora 
continua. 

  

 RESUM D’ACTIVITATS 

 Relació de les principals activitats portades a terme (no inclou totes les activitats 
promogudes directament des de cada Fòrum o des dels projectes del Pla d’acció 08-11):  

- Difusió de la declaració del PEC de Barcelona “El compromís ciutadà per una 
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educació al servei de la cohesió social” i seguiment del procés d’incorporació de 
noves institucions i entitats al PECB (gener a desembre). 

- Edició i difusió del Butlletí del PECB (de gener a desembre, amb periodicitat 
quinzenal, 19 números 09). 

- Notícia declaració de les IX Jornades del PECB; article sobre el projecte estratègic 
“Temps de barri, temps educatiu compartit”; article sobre el projecte 
“Patrimoni’am” del MUHBA, a la revista Barcelona Educació (núm.68 gener 09). 

- Consell Directiu del PECB (18 de gener). 

- Posada en marxa la plataforma de comunicació i de treball col·laboratiu (moodle). 

- Desenvolupament del Pla d’ambientalització i accessibilitat del PECB pel  
funcionament ordinari (gener a desembre) i per a l’organització d’actes: Diàleg (27 
de maig), reunió dels Fòrums (11 de novembre), Diàleg (18 de novembre) i X 
Jornades del PECB (30 novembre i 1 de desembre). 

- Articles revista ”L’ona sindical del Barcelonès” CCOO, secció PEC (diversos, de 
gener a desembre). 

- Edició dvd IX Jornades “Educació, interculturalitat i cohesió social” (amb l’EMAV, 
gener) .  

- Edició i difusió de la declaració de les IX Jornades “Educació, interculturalitat i 
cohesió social” (gener). 

- Funcionament de la Comissió Tècnica de Seguiment i dels Fòrums del Pla d’acció 
2008-2011 (de gener a desembre). 

- Edició de materials de difusió dels 10 anys del PECB: llapis de memòria,  llibreta, 
punt de llibre, tassa, pin, xapa i tattoo (març a desembre) (10). 

- Notícia sobre el Diàleg del PECB “Democràcia, Educació i Participació Ciutadana”, a 
la revista Barcelona Educació (núm. 70 maig 09) (10).  

- Exposició del PECB a la Trobada estatal de ciutats educadores, a Granollers, (12 al 
14 de maig) (10). 

- Constitució del Comitè Tècnic (20 de maig) i del Comitè Científic de les X Jornades 
del PECB (8 de juny). 

- Diàleg del PECB, “Democràcia, Educació i Participació Ciutadana” (La Fontana de 
Gràcia, 27 de maig) (10). 

- Reedició tríptic “La xarxa educativa ciutadana a favor de la cohesió social” i noves 
carpetes del PECB” (juny). 

- Consell Directiu del PECB, (10 de juny). 

- Presentació de l’informe “10 anys del PECB” de la regidoria d’Educació a la 
Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona (15 
de juliol) (10). 

- Estand “Barcelona ciutat educadora - 10 anys del PECB” a la Ciutat de les Persones, 
la Mercè (26 i 27 de setembre) (10). 

- Consell Directiu del PECB (21 d’octubre). 

- Article sobre el projecte estratègic “L a xarxa d’atenció a la petita infància de Sant 
Andreu”, a la revista Barcelona Educació (núm. 71, octubre 09). 

- Presentació i exposició del PECB a la Jornada “El compromís cívic amb l’educació”, 
Diputació de Barcelona (7 de novembre) (10). 

- Reunió dels Fòrums del Pla d’acció 2008-2011 del PECB, i debat sobre el document 
base per a la declaració de les X Jornades del PECB (IEC, 11 de novembre). 

- Diàleg del PECB, “Menors Estrangers formació i treball” i presentació de la Guia 
Menors Estrangers, col·lecció Quaderns del PECB, reedició actualitzada (IMEB, 18 
de novembre). 

- Edició dossier i dvd “Barcelona ciutat educadora - 10 anys del PECB” (novembre) 
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(10). 

- X Jornades del PECB “Democràcia, Educació i Participació Ciutadana” i celebració 
10è aniversari (Facultats de Filosofia i de Geografia i Història de la UB, 30 de 
novembre i 1 de desembre) i difusió de la declaració de les X Jornades (desembre) 
(10). 

(10): Activitats vinculades al 10è aniversari del PECB. 

NOTA:  Aquestes activitats s’han promogut i/o realitzat des dels Projectes que 
conformen el Pla d’acció del PECB, les entitats líders i col·laboradores, el Consell 
Directiu, la Comissió Delegada del Consell Directiu, els Fòrums, la Comissió Tècnica de 
Seguiment i l’Oficina Tècnica del PECB. S’han fet amb la participació i la col·laboració 
d’entitats ciutadanes, de diversos serveis i programes municipals, de la regidoria 
d’Educació i de l’IMEB, especialment: direcció de Recursos i Serveis Centrals, direcció de 
Centres Educatius Municipals, direcció de Promoció Educativa i Desplegament 
Territorial, departament d’Organització i Sistemes d’Informació, Àrea de Comunicació, 
Planificació estratègica de continguts, Programa de Publicacions i Punt d’Atenció de 
l’IMEB. 

  

  

 
 
 
 
 


