
Barcelona

Sí, estic pensant en 
dues persones que  

poden aportar reflexions 
interessants i una mirada 
transversal. M’agrada com 

treballen, el seu punt de 
vista fresc i l’experiència 

en projectes 
compartits!

Ja tens clar 
a qui votaràs?

TOTES LES DIRECCIONS
PODEM SER ESCOLLIDES
No hi ha candidatures i, per tant, totes i tots els qui formen part 
de les direccions poden ser escollits. Ser elegible és un deure 
i una contribució a la comunitat.

DEBATS DE RELLEVÀNCIA
Les juntes acullen debats i propostes al voltant de necessitats,
prioritats i reptes comuns. Com i cap a on avancem plegats?

UNA PEÇA CLAU AMB INFLUÈNCIA
Les juntes són una peça clau de la governança de l’ecosistema 
a l’hora d’impulsar mesures de transformació de l’educació a Barcelona.

UNA EXPERIÈNCIA PER CRÉIXER
Participar de la visió global de l’educació a la ciutat és un procés 
de maduració professional. Constitueix un enriquiment pels
moments compartits, les idees escoltades, el treball aportat…

2 VOTS, 2 MIRADES
Cada direcció ha d’exercir dos vots: 1 vot en clau de districte i 1 vot en clau 
de ciutat. Així garantim opcions diverses, rellevants i de proximitat.

VOT INFORMÀTIC I SECRET
Una aplicació informàtica garanteix el vot secret amb seguretat,
traçabilitat i transparència.

Debats de rellevància. 
Les Juntes acullen debats i propostes al 
voltant de les necessitats, prioritats i reptes 
comuns. Què i com avancem plegats?

Totes les direccions podem ser escollides.
No hi ha candidatures i, per tant, totes i tots els qui 
formen part de les direccions poden ser escollits. Ser 
elegible és un deure i una contribució cap a la comunitat.

2 vots, 2 mirades. 
Cada direcció ha 
d’exercir dos vots: 1 vot 
en clau de districte i 1 
vot en clau de ciutat. 

Vot informàtic i secret. 
Una aplicació informàtica garantirà 
el vot secret amb seguretat, 
traçabilitat i transparència.

Hem actualitzat el Reglament de les juntes de 
direcció per reforçar els espais de governança 
col·lectiva i estimular un lideratge pedagògic 
 on tothom és cridat a aportar-hi i a construir.

Escollim les direccions que aportin idees innovadores, 
visions, reptes, experiències i compromís.

Obrim espais de treball, de deliberació i de
construcció col·lectiva des de la proximitat
i la cooperació dels professionals.

Una peça clau per a incidir. 
Les Juntes són una peça clau de la governança 
de l’ecosistema per impulsar mesures de 
transformació per l’educació de Barcelona.

Una experiència per créixer. 
Participar de la visió global de 
l’educació a la ciutat és un procés 
de maduració professional. 
És un enriquiment pels moments 
compartits, les idees escoltades, 
el treball aportat...

LES JUNTES:
QUI I COM?

Qui en forma part?
La Gerència, directors i directores 
de serveis, la Inspecció i…

Junta de Direccions:
• 10 direccions de primària 

(1 per districte)
• 10 direccions de secundària 

(1 per districte)
• 2 direccions d’educació especial 

(2 per a tota la ciutat)

Junta de Direcció de Primària:
• 20 direccions de primària

(2 per districte)
• 2 direccions d’educació especial

(2 per a tota la ciutat)

Junta de Direcció de Secundària:
• 10 direccions de secundària 

(1 per districte)

Com s’hi participa?
• El càrrec té una durada màxima de 4 anys.
• Es renova el 50 % de la junta cada 2 anys.
• Es fa com a mínim 1 reunió trimestral.
• S’organitzen comissions de treball ad hoc 

per aprofundir en algunes temàtiques.
• Es convoquen altres reunions plenàries 

i/o de comissions de treball de forma 
extraordinària.

• Es compta amb acompanyament, 
suport i dinamització a les reunions 
i els processos de treball.

ELECCIÓ DE 
LES JUNTES 2019

Quan votarem?

• Es vota entre l’11 i el 15 de març 
(ambdós inclosos). 

Com votarem?
a) Cal decidir 2 vots: 1 vot en clau 

de districte i 1 vot en clau de ciutat.
b) El vot és secret.
c) Els resultats es comunicaran 

la setmana del 18 al 22 de març.
d) Resultats: només s’indicaran els noms 

de les direccions més votades, i no 
s’especificarà el nombre de vots 
obtinguts. Es publicarà el llistat amb els 
membres definitius de les juntes.
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A les juntes, 
fem equip



TOTES LES DIRECCIONS
PODEM SER ESCOLLIDES
No hi ha candidatures i, per tant, totes i tots els qui formen part 
de les direccions poden ser escollits. Ser elegible és un deure 
i una contribució a la comunitat.

DEBATS DE RELLEVÀNCIA
Les juntes acullen debats i propostes al voltant de necessitats,
prioritats i reptes comuns. Com i cap a on avancem plegats?

UNA PEÇA CLAU AMB INFLUÈNCIA
Les juntes són una peça clau de la governança de l’ecosistema 
a l’hora d’impulsar mesures de transformació de l’educació a Barcelona.

UNA EXPERIÈNCIA PER CRÉIXER
Participar de la visió global de l’educació a la ciutat és un procés 
de maduració professional. Constitueix un enriquiment pels
moments compartits, les idees escoltades, el treball aportat…

2 VOTS, 2 MIRADES
Cada direcció ha d’exercir dos vots: 1 vot en clau de districte i 1 vot en clau 
de ciutat. Així garantim opcions diverses, rellevants i de proximitat.

VOT INFORMÀTIC I SECRET
Una aplicació informàtica garanteix el vot secret amb seguretat,
traçabilitat i transparència.

Escollim les direccions que aportin idees innovadores, 
visions, reptes, experiències i compromís.

Obrim espais de treball, de deliberació i de
construcció col·lectiva des de la proximitat
i la cooperació dels professionals.

LES JUNTES:
QUI I COM?

Qui en forma part?
La Gerència, directors i directores 
de serveis, la Inspecció i…

Junta de Direccions:
• 10 direccions de primària 

(1 per districte)
• 10 direccions de secundària 

(1 per districte)
• 2 direccions d’educació especial 

(2 per a tota la ciutat)

Junta de Direcció de Primària:
• 20 direccions de primària

(2 per districte)
• 2 direccions d’educació especial

(2 per a tota la ciutat)

Junta de Direcció de Secundària:
• 10 direccions de secundària 

(1 per districte)

Com s’hi participa?
• El càrrec té una durada màxima de 4 anys.
• Es renova el 50 % de la junta cada 2 anys.
• Es fa com a mínim 1 reunió trimestral.
• S’organitzen comissions de treball ad hoc 

per aprofundir en algunes temàtiques.
• Es convoquen altres reunions plenàries 

i/o de comissions de treball de forma 
extraordinària.

• Es compta amb acompanyament, 
suport i dinamització a les reunions 
i els processos de treball.

ELECCIÓ DE 
LES JUNTES 2019

Quan votarem?

• Es vota entre l’11 i el 15 de març 
(ambdós inclosos). 

Com votarem?
a) Cal decidir 2 vots: 1 vot en clau 

de districte i 1 vot en clau de ciutat.
b) El vot és secret.
c) Els resultats es comunicaran 

la setmana del 18 al 22 de març.
d) Resultats: només s’indicaran els noms 

de les direccions més votades, i no 
s’especificarà el nombre de vots 
obtinguts. Es publicarà el llistat amb els 
membres definitius de les juntes.
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+ informació a edubcn.cat/juntes
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