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Barcelona, 4 d’bril de 2019 
 
Primer que tot  agrair a tots els que m’han votat. Vaig tenir una sorpresa 
agradable i al mateix temps una sensació de responsabilitat. És un 
reconeixement de la feina feta. Això és un vot de confiança en la feina feta fins 
ara. 

 D’aquí  endavant espero ser mereixedora d’aquesta confiança. 

Les direccions sempre hem tingut necessitat de reunir-nos i de compartir, que 
jo recordi els directors i directores ja es reunien als anys 80, però no va ser fins 
als 90 que es van regular les juntes. Fa un temps que, des del Departament 
d’Educació, es vol elaborar un nou reglament de les Juntes de Direccions i aquí 
a Barcelona hem estat capdavanters, el Consorci d’Educació ha creat una nova 
regulació del funcionament de les juntes. 

  A partir d’ara, amb la nova normativa de regulació de les juntes de Barcelona 
que fan un canvi i per tant significa nous reptes en el paper de les direccions i 
en la governança del projecte educatiu de ciutat. 

 Normalment els canvis espanten, però hem de pensar que el canvi és positiu i 
pretén aconseguir objectius de millora. 

 La funció de la junta de direccions ha estat i és un paper de consulta i 
assessorament sobre l’educació de la nostra ciutat i del nostre país. 

 Intentarem a nivell consultiu donar les respostes més encertades per poder 
avançar en la nostra tasca diària i portar el nostre alumnat a aconseguir les 
fites més altes possibles. 

 A nivell d’assessorament intentarem orientar per tal de que els processos de 
millora del sistema educatiu s’adeqüin a la realitat amb la qual ens troben dia a 
dia, per tal de resoldre de forma efectiva els problemes que ens puguin sorgir. 

 D’ara endavant se’ns proposen nous reptes:  



- Les Xarxes pel canvi. Un repte que el Departament d’Educació té, ja que 
pretén que totes les escoles de Catalunya treballin en xarxa. Les escoles de 
Barcelona ja ho fem. També en això el Consorci ha estat capdavanter.  

– El treball conjunt primària – secundària amb les noves adscripcions i amb els 
centres de referència.  

-  La ciutat de Barcelona aposta per un pla de xoc contra la segregació, un pla 
que pretén aconseguir l’equitat, la igualtat i l’equivalència dels centres 
educatius de Barcelona. Tots sabem que no ho aconseguirem amb un any, és 
un camí que comença i entre tots ho hem d’aconseguir. 

 Les direccions hem de defensar i ser còmplices d’aquestes i de noves 
propostes sempre des de la nostra experiència i de les nostres vivències amb 
esperit crític, col·laboratiu i constructiu.  

 Igual que les direccions esperem ser consultades i decisòries en els nous 
projectes que signifiquin una millora en l’educació dels nostres nens i nenes. 
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