
 

Activitats i actuacions del Consell Escolar Municipal
Els àmbits d’actuació més rellevants del Consell Escolar Municipal de Barcelona  durant el període
2000 – 2004 han estat :

 · El seguiment de l’escolarització a la ciutat i l’escolarització de l’alumnat de famílies estrangeres. L’atenció a la 
diversitat.

 · La normativa i el procés de preinscripció. La participació en les comissions d’escolarització.
 · Criteris per a l’adequació del Mapa Escolar de Barcelona.
 · El foment de la participació de la comunitat educativa. La renovació dels consells escolars dels centres docents. 

El seguiment del funcionament dels consells escolars. La dinamització de la participació de l’alumnat i de pares 
i mares. Les bones pràctiques de participació de la comunitat educativa. 

 · L’acollida inicial a les famílies en els centres docents públics.
 · L’organització de l’horari i el calendari escolar.
 · Les accions formatives per a pares i mares. Dinamització de les AMPA
 · El seguiment de les lleis educatives. Jornades sobre “Qualitat i Educació”, “Una educació de qualitat per a 

tothom i entre tots” i “El Pacte Nacional per a l’Educació a Catalunya”.
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Referències legals
 · Llei 25/1985 de 10 de desembre, dels consells escolars
 · Decret 404/1987, regulació dels consells escolars municipals
 · Reglament del 19 d’abril de 1989, de constitució del Consell Escolar Municipal i 

dels Consells Escolars de districte de Barcelona.
 · Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona
 · Llei 7/2004, de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives
 · Decret 20/2005, de 8 de febrer de composició del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona

Calendari electoral orientatiu  
del Consell Escolar Municipal 
de Barcelona (Abril- Juny 2005)

 · Convocatòria de les eleccions: Ple-
nari del CEM del 6 abril de 2005

 · Convocatòria assemblees , 11 d’abril
 · Inici presentació de candidatures, 

11 d’abril
 · Termini presentació candidatures
  29 d’abril
 · Celebració assemblees i  votacions 

per sectors, del 9 al 19 de maig
 · Nomenament representants del 

Departament d’Educació fins el 
  19 de maig
 · Nomenament representants de 

l’Ajuntament de Barcelona fins el 
  19 de maig
 · Nomenament representants 

d’organitzacions sindicals fins el 19 
de maig

 · Comunicació a les entitats  i petició 
de representants fins el 19 de maig

 · Constitució del nou Consell Escolar 
Municipal del 1 al 10 de juny 

Composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona
Presidència 1 Alcaldia

Vicepresidencies 2 Ajuntament i Departament d’Educació

Professorat 8 Consells escolars i sindicats (*)

Pares i mares 8 Consells escolars i federacions d’AMPA (*)

Alumnat 8 Consells escolars i associacions d’alumnat (*)

Direccions centres públics 4

Titularitat centres concertats 4

Personal d’administració i serveis 4 Consells escolars i sindicats (*)

Departament d’Educació 5

Ajuntament 5

Entitats 12

Consells Escolars Municipals de 
districte

10
Presidents/es dels Consells Escolars Munici-
pals de districte

Secretaria 1

(*) Els representants d’aquest sector  provenen a parts iguals dels centres docents públics i centres docents privats concertats.
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Consell Escolar Municipal de
Barcelona
El Consell Escolar Municipal de Barcelona, és l’òrgan de 
participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i repre-
senta a la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona. 
El Consell Escolar Municipal té una funció assessora i 
pot elevar informes i propostes a les institucions educa-
tives i al municipi i té representació en el  Consell Escolar 
de Catalunya.

Quines són les seves competències?
El Consell Escolar Municipal de Barcelona  és consultat 
per l’Administració educativa de la Generalitat de Cata-
lunya, pel Consorci d’Educació i per l’Ajuntament de 
Barcelona.

El CEMB, atesa la singularitat del municipi, haurà 
d’actuar des de les tres vessants que li corresponen: en 
tant que municipal –en matèria de política municipal 
tant general com específica d’educació-, com a territo-
rial- atès que es dota de les funcions i competències que 
estan establertes respecte els consells escolars territo-
rials, singularment la programació relativa a la creació i 
distribució dels centres, les normes sobre construccions 
i equipaments escolars i els serveis educatius i altres 
prestacions relacionades amb ensenyament - i com a 
òrgan de consulta i participació del Consorci d’Educació 
de Barcelona -atès que actuarà en les matèries que 
són pròpies del Consorci. A més, en tant que consell 
escolar territorial, serà membre del Consell Escolar de 
Catalunya.

Com es regula el seu funcionament 
intern?
El Consell Escolar Municipal de Barcelona, CEMB, està 
regulat per la normativa vigent sobre consells escolars 
municipals i territorials i el decret sobre la seva com-
posició. Pel seu funcionament ordinari, el propi CEMB, 
estableix un reglament de règim interior.

La secretaria del CEMB és responsable del funciona-
ment ordinari, de fer les convocatòries, de custodiar la 
documentació i els arxius i, en general, de garantir el 
compliment dels acords i les tasques del consell.

Els membres del Consell Escolar Municipal de Barcelona 
integren el Ple i les comissions. El Ple s’ha de reunir 
dues vegades a l’any de manera ordinària i tantes vega-
des com sigui convocat en sessió extraordinària. El Ple 
del CEMB disposa d’una Comissió Permanent que es 
reuneix per preparar el Ple i cada vegada que es consi-
deri procedent.

Les comissions de treball són l’àmbit de debat i elabo-
ració dels membres del CEMB que hi vulguin participar.

Les comissions de treball es creen en funció de les prio-
ritats d’actuació i presenten el resultat dels seus infor-
mes o dictàmens a la Comissió Permanent. Actualment 
funcionen:
 · Mapa escolar i matriculació
 · Escolarització, immigració i minories
 · Normes i serveis educatius
 · Participació i Projecte Educatiu de Ciutat
 · Formació de pares i mares

Les comissions de treball es reuneixen en funció de la 
seva dinàmica i pla de treball

Procés electoral del Consell
Escolar Municipal 
El mandat dels membres del Consell Escolar Municipal 
és de quatre anys, i és renovat o ratificat per meitats 
cada dos anys. Per cada sector es constitueix una mesa 
electoral per regir el procés electoral, formada per un 
representant de l’Ajuntament, que en serà el president 
i dos membres del sector corresponent, escollits per 
sorteig d’entre tots els qui formin part de l’assemblea de 
representants del sector.

Cada elector podrà votar un nombre màxim de candi-
dats/es igual a la representació establerta per a cada 
sector. No s’admetrà la delegació de vot ni el vot per 
correu. La votació serà directa, personal i secreta. Els 
resultats de les votacions es faran públics a efectes de 
possibles impugnacions, les quals s’hauran de presentar 
a la mesa electoral corresponent.

Les diferents assemblees de cada sector voten separa-
dament els seus respectius candidats/es

Formen part de les diferents assemblees de cada sec-
tor i voten:
 · Els membres provinents dels consells escolars de 

centre ( professorat, alumnat, pares i mares i PAS) i 
que formen part dels Consells Escolars Municipals de 
districte.

 · Els directors de centres públics i els titulars dels cen-
tres privats concertats que formen part dels Consells 
Escolars Municipals de districte.

Són nomenats per les pròpies organitzacions i/o insti-
tucions :
 · Els membres (professorat, alumnat, pares i mares i 

PAS)  provinents d’organitzacions, associacions, fede-
racions i sindicats.

 · Els membres provinents de les entitats proposa-
des conjuntament per el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Barcelona.

 · Els membres en representació del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Ajuntament de Barcelona.

 · Els presidents/es dels Consells Escolars Municipals de 
districte són membres nats del CEMB.
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Aquest ha estat un curs d’eleccions pels consells esco-
lars als tres nivells en que està organitzada la participa-
ció de la comunitat educativa a la ciutat. Es va iniciar el 
curs amb la renovació parcial dels consells escolars dels 
centres docents tant públics com privats concertats i es 
va finalitzar el trimestre amb la constitució de tots ells ja 
renovats.

En el segon trimestre ha tingut lloc la renovació parcial 
dels consells escolars municipals dels districtes. La base 
electoral dels membres elegibles d’aquests consells, 
parteix dels membres que els consells escolars dels 
centres envien a les assemblees sectorials on s’escullen 
els representants que formaran part dels consells dels 
Districtes. Durant el mes de març s’han constituït els 
consells escolars municipals dels Districtes amb la 
incorporació dels nous membres escollits. Recordem 
l’apartat de la Carta Municipal de Barcelona que diu “i 
amb la mateixa finalitat, el règim dels consells escolars 
del districte és el que l’ordenament esmentat estableix 
per als consells escolars municipals”, i que es va poder 
aplicar en les eleccions del febrer de 2003. 

En l’últim Plenari del Consell, que va tenir lloc el dia 
6 d’abril, es va aprovar la convocatòria d’eleccions pel 
Consell Escolar Municipal de Barcelona. El resultat 
d’aquest procés electoral donarà lloc a una nova etapa 
del CEM.

Aquesta nova etapa s’emmarca en la llei 22/1998, de 30 
de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, que 
disposa que “aquest consell escolar, pel que fa al funcio-
nament i a les competències, es regeix per l’ordenament 
aplicable als consells escolars territorials”. També té en 
compte el Decret de constitució del Consorci d’Educació 
de Barcelona, que dóna com a competències espe-
cífiques al Consell Escolar Municipal de Barcelona la 
consulta per part del Consorci en les matèries que li són 
pròpies.

Em plau molt especialment poder anunciar que el 
Consell Escolar Municipal de Barcelona inicia una nova 
etapa de treball com a òrgan institucional de participació 
i consulta de la comunitat educativa de Barcelona en la 
programació general de l’ensenyament no universitari. 
I que, atesa la singularitat del municipi, haurà d’actuar 
des de les tres vessants que li corresponen: en tant que 
municipal –en matèria de política municipal tant general 
com específica d’educació-, com a territorial- atès que 
es dota de les funcions i competències que estan esta-
blertes respecte els consells escolars territorials, singu-
larment la programació relativa a la creació i distribució 
dels centres, les normes sobre construccions i equipa-
ments escolars i els serveis educatius i altres prestacions 
relacionades amb ensenyament - i com a òrgan de con-

sulta i participació del Consorci d’Educació de Barcelona 
-atès que actuarà en les matèries que són pròpies del 
Consorci. A més, en tant que consell escolar territorial, 
serà membre del Consell Escolar de Catalunya.

El nou CEM serà un òrgan singular, ja que ha mantingut 
el que per composició ja era específic del CEM de Bar-
celona i augmenta la representació de l’administració 
educativa, que tindrà una de les vice-presidències i una 
representació superior de membres.

El CEM de Barcelona farà una aportació singular al Con-
sell Escolar de Catalunya pel fet de ser l’únic estament 
representat al CEC que tindrà representació via elecció 
des de la mateixa base del sistema, això és, des dels 
consells escolars dels centres, ja que la base electoral 
dels sectors elegits del CEM parteixen del CEMD que a 
la vegada es nodreixen de la representació directa dels 
consells escolars dels centres.

Des d’aquestes línies encoratjo i animo els membres 
de les assemblees de cada sector, formades per la 
representació sectorial de tots els districtes, (d’alumnat, 
professorat, pares i mares i PAS, direccions de centres 
públics i titulars dels centres privats concertats), a parti-
cipar en les eleccions tot presentant-se com a candidats 
o candidates o participant en les votacions que es con-
voquin.

El Consell Escolar Municipal que sorgeixi d’aquest pro-
cés haurà de fer les seves aportacions i propostes en 
un moment que s’ha de caracteritzar pel dinamisme 
legislatiu, per la construcció d’una nova organització i 
qualificació del sistema educatiu i per la cerca constant 
de la cohesió social en el marc escolar i de l’èxit de tots 
els i les alumnes de la nostra ciutat i del país. És, sens 
dubte, una aposta important; us animo a participar-hi.

Marina Subirats i Martori

Regidora d’Educació i
Presidenta del CEM
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