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Les famílies i els educadors i educadores, a més del contacte diari 
tindran un espai de coresponsabilitat en el funcionament i en la presa  
de decisions importants de l’escola, aspectes com el projecte educatiu,  
la programació anual, el pressupost i l’avaluació del centre entre d’altres 
aspectes són objecte de debat i acord del Consell de Participació.
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CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Les escoles bressol 
i la participació

Montserrat Ballarín i Espuña
Regidora d’Educació i Presidenta 

de la Comissió Permanent del CEMB

Una de les maneres d’exercir la 
coresponsabilitat de tots els agents  
implicats en l’educació dels infants és 
intervenir i formar part dels òrgans de 
participació a l’escola, concretament en 
aquests consells de participació de les 
escoles bressol.

A l’inici del proper curs 2008/2009, es posaran en 
marxa els consells de participació de les escoles 
bressol municipals i llars d’infants públiques de la ciu-
tat. Efectivament, durant el mes d’octubre s’iniciarà 
el procés d’elecció dels representants dels diferents 
sectors de la comunitat educativa d’aquests centres.

Les edats evolutives dels infants que intervenen en 
aquests centres, la breu permanència de les famílies 
a les escoles i el fet que siguin comunitats educatives 
de dimensions molt reduïdes i amb molta proximitat, 
són singularitats que generen dinàmiques d’escola 
flexibles i obertes a l’entorn sociocultural. 

És aquest, precisament, un marc que pensem que 
afavoreix la creació d’aquest nou context de par-
ticipació més institucional, on els diferents sectors 
col·laboraran en els diversos àmbits de la gestió de 
centres.  

Una de les maneres d’exercir la coresponsabilitat 
de tots aquests agents implicats en l’educació dels 
infants és intervenir i formar part dels òrgans de parti-
cipació a l’escola, concretament en aquests consells 
de participació de les escoles bressol .

Aquests consells de participació han d’esdevenir 
l’espai de trobada de tothom implicat en l’educació 
dels més menuts i en el funcionament de les escoles 
bressol. Representants del personal educador, de les 
famílies i de l’administració es troben pel fer el segui-
ment del funcionament de l’escola i de tot el que té 
relació amb l’educació dels infants. És en aquests 
consells on les famílies podran opinar, fer sentir la 
seva veu i participar activament en el funcionament 
de l’escola del seu fill o filla.

La constitució dels consells de participació a les 
escoles bressol i llars d’infants també dóna satis-

facció a una sentida reivindicació del moviment 
d’associacions de  mares i pares que reclamava la 
creació d’organismes de participació en la gestió i 
control dels centres de la primera etapa d’educació 
infantil equiparables als existents en els altres nivells 
educatius.

Les famílies i els educadors i educadores, a més del 
contacte diari tindran un espai de coresponsabilitat 
en el funcionament i en la presa de decisions impor-
tants de l’escola, aspectes com el projecte educatiu, 
la programació anual, el pressupost i l’avaluació del 
centre entre d’altres aspecte són objecte de debat i 
acord del Consell de Participació.

La constitució del Consell de Participació també 
reconeix la tasca de la representació associativa de 
les famílies i regula d’una manera institucionalitzada 
la participació i presència de l’AMPA de cada centre.

El claustre d’educadors i la direcció de cada escola, 
més enllà de les seves competències com a motors 
i responsables principals del funcionament educa-
tiu del centre tenen en el Consell de Participació 
l’oportunitat de compartir amb les famílies de manera 
organitzada i institucional els projectes i dinàmiques 
del centre.

Barcelona és una ciutat educadora, que aposta per 
una educació de qualitat, per la proximitat i per la 
participació. Una ciutat que entén que educar és una 
responsabilitat de les escoles, però també ho és de 
les famílies i l’entorn. 

Com a regidora d’Educació de l’Ajuntament de Bar-
celona us vull animar a participar, perquè només amb 
la implicació de totes i tots, farem que l’educació dels 
nostres fills i filles sigui aquella que tots desitgem pels 
infants de la nostra ciutat.
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de les escoles bressol  
municipals i llars d’infants 
públiques de Barcelona

El Consell de Participació  és l’ òrgan de 
participació de la comunitat educativa en el 
govern de les escoles bressol municipals i 
llars d’infants públiques.

Atribucions del Consell de Participació

4	Participar en l’elaboració, revisió, aprovació i 
avaluació del Projecte Educatiu del Centre.

4	Aprovar i avaluar la programació general anual del 
centre a proposta de la direcció del centre.

4	Decidir sobre l’admissió de l’alumnat d’acord al 
que estableix la normativa vigent.

4	Aprovar el reglament de règim intern a proposta 
de la direcció del centre.

4	Aprovar el pressupost anual i la rendició anual de 
comptes a proposta de la direcció del centre. 

4	Conèixer la resolució dels conflictes i proposar les 
mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència 
en el centre.

4	Promoure la conservació i renovació de les 
instal·lacions i equipaments escolars.

4	Analitzar i valorar el funcionament general del 
centre.

4	Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per 
l’administració competent

Composició del Consell  
de Participació
4	El director/a, que el presideix

4	Un representant de l’Ajuntament

4	Dos representants del personal educador 

4	Dos representants dels mares i pares o tutors 
dels alumnes. Inclou un membre designat per 
l’associació de mares i pares d’alumnes –AMPA.

Consells de participació

es escoles bressol  muni-
cipals i llars d’infants públi-

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA  
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Candidatures 
Poden ser candidats/es:

4	Del sector dels educadors/es : tots els membres 
del claustre.

4	Del sector de pares i mares : els pares i mares i 
els tutors/es d’alumnes del centre que exerceixen 
la pàtria potestat o la tutela d’aquests i figuren en 
el corresponent cens electoral. Les candidatures 
poden presentar-se acompanyades de l’aval 
d’una associació de pares i mares d’alumnes 
o d’una relació de pares i mares que avalen el 
candidat.

Criteris de representació 
dels sectors
La condició de membre electe del Consell de 
Participació  s’adquireix per 2 anys. Cada dos 
anys es renova .

  Les vacants produïdes en el Consell de 
Participació es cobreixen d’acord amb el 
procediment establert en el reglament de 
regim interior. En el seu defecte, la vacant 
és ocupada pel següent candidat més votat 
a les darreres eleccions. Si no hi ha més 
candidats per cobrir la vacant aquesta queda 
sense cobrir fins la propera  renovació del 
Consell de Participació.

  La condició de membre del Consell de 
Participació es perd quan es cessa en el 
càrrec que comporta ser-ne membre, quan 
no es compleix algun dels requisits per ser 
elegible o quan l’òrgan que l’ha designat 
revoca la designació
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Mesa electoral
Es constitueix una única mesa electoral, presidida pel 
director/a del centre, encarregada d’aprovar el cens 
electoral, de publicar la relació de candidats amb tres 
dies d’antelació a la votació, d’organitzar la votació, 
de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els 
resultats de la votació, així com de resoldre els dub-
tes i reclamacions que es puguin presentar.

Procediment d’elecció

4	Cada persona amb dret a vot pot votar un nombre 
màxim de candidats o candidates igual al nombre 
de representants del seu sector en el consell de 
participació ( professorat i mares i pares).

4	No s’admet la delegació de vot ni el vot per 
correu.

4	En el sector de pares i mares, el dret de vot el pot 
exercir el pare i la mare de l’alumne.

4	El director/a del centre precisa les hores de 
votació de cada sector en la convocatòria de les 
eleccions, d’acord amb les característiques del 
centre i la possibilitat horària dels electors, per tal 
d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot.

Funcionament del Consell de 
Participació

Acords. És convenient arribar al consens per adoptar 
acords en el Consell de Participació. Si això no és 
possible, els acords s’adoptaran per la majoria dels 
assistents. En cas d’empat, dirimeix el resultat de les 
votacions el vot de la presidència.

Sessions. El Consell de Participació es reuneix una 
vegada al trimestre i sempre que convoqui la pre-
sidència o bé ho sol·licitin al menys tres dels seus 
membres.

De manera orientativa les reunions trimestrals s’hauran 
de celebrar abans del 30 d’octubre, 30 de març i 10 
de juliol.

Convocatòria. La convocatòria de les reunions 
ordinàries serà de 5 dies abans de la seva celebra-
ció.

Quòrum. Per celebrar les reunions del Consell de 
Participació cal al menys la presència d’un/a repre-
sentants del sector de pares i mares i un/a represen-
tant del personal educador . 

Comissions. El Consell de Participació pot crear les 
comissions que cregui convenient, de caràcter fix o 
temporal. En les comissions hi seran representats, 
com a mínim, a més de la presidència del consell, 
un/a representant dels pares i mares.

Per donar suport al Consell de Participació en el 
procés de preinscripció i matrícula  de l’alumnat es 
constituirà la comissió de matriculació i les seves 
sessions estaran subjectes al calendari oficial sobre 
el procediment d’admissió de l’alumnat.

A més de la informació facilitada per les 

direccions de les escoles bressol i llars d’infants 

publiques, les famílies interessades poden assistir 

a les sessions formatives organitzades pel Consell 

Escolar Municipal de Barcelona dins del programa 

de formació de pares i mares sobre els consells 

de participació i el procés electoral. Per veure la 

programació consultar l’agenda de la web:

www.bcn.cat/paresimares 

Informació a les famílies 
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Normativa de consulta dels 
consells de participació de 
les escoles bressol i llars 
d’infants públiques de la 
ciutat de Barcelona.
  Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen 

el primer cicle de l’educació infantil i els requisits 
dels centres. Departament d’Educació

  Conveni de 20 de novembre de 2006 entre el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, per a l’assumpció de les 
competències delegades, per part de l’Ajuntament, 
relacionades amb els consells de participació de 
les llars d’infants públiques. Decret  de l’Alcaldia 
de 21 de desembre de 2006.

  Reglament de constitució de consells de participa-
ció a les escoles bressol municipals i llars d’infants 
públiques de Barcelona(segons Decret 282/2006). 
Ajuntament de Barcelona. BOP 103 de 29 d’abril 
de 2008.

  En els aspectes no regulats expressament és 
d’aplicació la normativa de caràcter general dels 
consells escolars dels centres públics.

Activitat Calendari Observacions

Convocatòria eleccions Des del 1 d’octubre. Director/a del centre

Exposició censos electorals Des del 1 d’octubre En el moment de la convocatòria

Reclamacions cens electoral
Fins a 3 dies després de 
l’exposició

Sorteig representació de pares i 
mares a la mesa electoral 

Abans del 15 d’octubre
Representació professorat: 
Educador/a de més antiguitat.

Constitució de la mesa electoral Abans del 15 d’octubre

Resolució de reclamacions del 
cens electoral

Fins a 3 dies abans de les 
eleccions

Presentació de candidatures 
Des de la data de convocatòria de 
les eleccions

Publicació de la llista de 
candidatures

3 dies abans de les eleccions

Campanya informativa de les 
candidatures

Des de la convocatòria 

Eleccions de la representació de 
pares i mares

Abans del 30 d’octubre Horaris per facilitar la participació

Eleccions de la representació del 
personal educador

Abans del 30 d’octubre

Notificació de representació de 
l’AMPA

Abans de la sessió de constitució 
del consell de participació

Notificació de la representació de 
l’Ajuntament

Abans de la sessió de constitució 
del consell de participació

Constitució del consell de 
participació.

Abans del 2 de novembre
Es designa el secretari/a.
És notifica la constitució a  l’IMEB

Calendari orientatiu del procés electoral  dels consells de participació de les escoles 
bressol municipals i llars d’infants públiques, octubre 2008



MÉS INFORMACIÓ
www.bcn.cat/cem

Trobareu informació detallada sobre els consells de 
participació de les escoles bressol municipals i llars 
d’infants públiques i del procés electoral. Presenta-
cions sobre els consells de participació.

www.bcn.cat/cem/paresimares

Informació i assessorament per a les famílies. 
Agenda d’activitats formatives sobre la participació 
dels pares i mares i les AMPA en els consells de 
participació. 

www.bcn.cat/educacio 

Informació de l’educació a Barcelona. Escoles 
municipals i agenda de l’activitat educativa de la 
ciutat.
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Consell Escolar Municipal 
de Barcelona
Pg. de Gràcia 2, 2a planta (08007)
Tel.: 93 342 97 50 - Fax: 93 342 97 55
correu electrònic: cem@bcn.cat
www.bcn.cat/cem

CIUTAT VELLA
Ramalleres, 17 (08001)
Tel.: 93 291 58 06 - Fax: 93 291 58 18

L’EIXAMPLE
Valencia, 307. 3ª planta (08009)
Tel.: 93 291 62 94 - Fax: 93 291 62 01 

SANTS-MONTJUÏC 
Creu Coberta, 104 (08014)
Tel.: 93 291 63 83 - Fax: 93 291 42 26

LES CORTS 
Gandesa,10 (08028)
Tel.: 93 291 64 88 - Fax: 93 291 64 42

SARRIÀ-SANT GERVASI
Plaça Consell de la Vila, 7 (08034)
Tel.: 93 291 65 04 - Fax: 93 291 65 66

GRÀCIA
Francisco Giner, 46 (08012) 
Tel.: 93 291 66 61/60 - Fax: 93 291 42 02

HORTA-GUINARDÓ 
Rda. Guinardó, 49 (08024)
Tel.: 93 291 67 85 - Fax: 93 291 67 69

NOU BARRIS 
Dr. Pi i Molist, 133 (08042)
Tel.: 93 291 68 43 - Fax: 93 291 68 68

SANT ANDREU 
Segadors, 2 (08030) Edifici Pallach
Tel.: 93 291 69 64 - Fax: 93 291 69 69

SANT MARTÍ 
Pallars, 277 (08005) CC Can Felipa
Tel.: 93 266 44 41/24 82 - Fax: 93 307 61 01

Consells Escolars Municipals de districte
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