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INICIATIVES A L’EIXAMPLE I SANT ANDREU PER 

A LA PARTICIPACIÓ ALS CONSELLS ESCOLARS

La participació de l’alumnat als consells escolars 

i a la vida diària dels centres educatius, així com als

diferents àmbits institucionals, associatius i socials, 

és l’objectiu de dues iniciatives desenvolupades als

districtes de l’Eixample i de Sant Andreu de la ciutat 

de Barcelona. Ambdues iniciatives estan vinculades 

als consells escolars municipals dels seus respectius

districtes i són, per la seva maduresa, molt interessants

de conèixer per a la promoció de la participació 

de l’alumnat.

L’EIXAMPLE AL PARLAMENT DE CATALUNYA

El mes d’octubre de 2004, una delegació del Consell Escolar Municipal
de l’Eixample va presentar a la Comissió de Cultura i Educació del Par-
lament de Catalunya, amb representació de tots els grups parlamenta-
ris, un dossier sobre la participació de l’alumnat als centres docents i
al territori.

Aquests documents, elaborats per la Comissió de l’Alumnat del CEM
de l’Eixample, són fruit del treball que va realitzar un col·lectiu d’alum-
nes dels centres públics i concertats del districte de l’Eixample des del
març de 2003 fins al juny de 2004. 

L’ALUMNAT AL CONSELL ESCOLAR 
Considerem d’una importància vital que els càrrecs de participació i de
representació siguin exercits amb un bon nivell de qualitat i eficiència, i que
siguin valorats i reconeguts en el currículum personal i acadèmic de cada
alumne, per tot el que comporta d’assoliment d’aprenentatges, de formació
social, de comunicació, de convivència, de tolerància, d’autoexigència, de
moderació de reunions, de capacitat de síntesi dels temes debatuts i de
lideratge. És a dir, aquesta tasca ha de ser considerada un nivell de formació
complementària i social superior al que s’estableix al currículum ordinari.

El Reglament de Règim Intern de cada centre ha de concretar els meca-
nismes i els recursos bàsics que facilitin la participació de l’alumnat en
òptimes condicions.

Funcions bàsiques
– Representar l’alumnat del centre.
– Informar-se sobre els temes que es tracten al Consell per poder fer

les aportacions que siguin de l’interès de l’alumnat.
– Ser coneixedors de les diverses realitats amb les quals es troben els i

les alumnes al centre.
– Assistir a les reunions del Consell.
– Aconseguir un bon nivell de comprensió i de comunicació amb tots

els membres del Consell.
– Presentar propostes, per pròpia iniciativa o a petició de l’alumnat

del centre.

«És vital que els càrrecs de participació 
i de representació siguin reconeguts en el
currículum personal i acadèmic de cada alumne.»

L’ALUMNAT PARTICIPA
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– Informar-los dels temes que es tracten i dels acords del Consell, expo-
sant-los els motius o factors que han influït en la presa de les decisions.

– Fer d’interlocutors de l’alumnat amb la direcció, el professorat, els
pares i mares i el personal d’administració i serveis.

ELS DELEGATS I DELEGADES DE CLASSE
La representació del grup classe és el primer nivell de participació dins
del centre. És necessari que els i les alumnes que es vulguin presentar
coneguin quines seran les seves funcions i les assumeixin amb interès.
Comptar amb la col·laboració del professorat i dels tutors és gairebé
imprescindible per assolir un bon nivell de funcionament. Cal potenciar
l’eficiència en l’exercici del càrrec per aconseguir que el delegat o dele-
gada sigui una figura de prestigi dins del grup classe.

Els delegats i delegades de classe han d’assumir les funcions de:
– Representar els grups classe.
– Informar-los dels temes importants.
– Recollir les seves demandes, valorar-les i adreçar-les a qui pertoqui:

tutor, professors, equip directiu, junta de delegats/des, representants al
Consell Escolar.

– Assistir a les reunions de delegats i delegades.
– Fer propostes als companys i companyes de classe, al professorat o a

la junta de delegats i delegades.
– Proposar l’ordre del dia dels temes a tractar.
– Presidir l’assemblea.
– Moderar la reunió.
– Treure les conclusions, opinions o acords.
– Transmetre els temes importants a la junta de delegats i delegades.

LA JUNTA DE DELEGATS I DELEGADES
La junta de delegats i delegades està formada pels delegats/ades i sots-
delegats/ades de tota l’escola o institut. Facilita el debat conjunt dels
temes d’interès general de l’alumnat del centre, la difusió de la informa-
ció i la comunicació interna. És convenient que a la Junta hi siguin repre-
sentats tots els nivells educatius per permetre la comunicació amb tots
els cursos. 

Extracte del document de la Comissió de l’alumnat del CEMD de l’Eixample

Per a més informació: 
Secretaria CEMD Eixample
C/ Aragó, 311, 08009, 
Tel.: 93 291 62 92 / Fax: 93 291 62 01

“ENTRE TOTS” A SANT ANDREU

Sota aquest títol, el Consell Escolar Municipal de Sant Andreu va organit-
zar durant el mes de novembre unes jornades de debat i presentació
d’experiències sobre la participació. A les jornades, adreçades als cen-
tres educatius, a les associacions de pares i mares, a les associacions de
l’alumnat i a les entitats vinculades a l’educació en el lleure, es van pre-
sentar nombroses experiències.

D’aquestes presentacions, volem comentar l’experiència presentada
per la Taula de Joves de Sant Andreu referent a la promoció de la partici-
pació dels joves. La Taula de Joves de Sant Andreu és una plataforma
juvenil interassociativa, oberta i independent que treballa per a la plena
ciutadania de les persones joves i que, conjuntament amb l’Ajuntament
de Barcelona, gestiona el “Viver de Projectes” del Centre Garcilaso.

SENSIBILITZAR PER LA PARTICIPACIÓ
Amb dues instàncies, Taula de Joves i Viver de Projectes, han desenvolupat el
projecte “Sensibilitzar per la participació”, amb el qual es vol promoure la
participació entre els joves a partir d’un taller adreçat als i les estudiants de
4t d’ESO dels instituts de secundària públics del districte de Sant Andreu. 

Els materials produïts per desenvolupar el taller i per donar informació
de com participar consisteixen en una guia, anomenada 1,2,3.P, i un vídeo.

Als materials, en primer lloc, es descriu el concepte de participació, les
motivacions, els possibles pros i contres de la participació per part dels
joves del districte. Un segon apartat més extens està dedicat als entorns de
participació que hi ha al districte i als centres, amb una descripció de les
seves característiques més representatives. la tasca que fan, l’estructura que
tenen, com funcionen, en quin context s’ubiquen i com s’hi pot participar. 

En aquest sentit, hi ha una breu explicació dels partits polítics, dels
sindicats, dels consells escolars, de les associacions de veïns i veïnes,
de les associacions d’estudiants, de les entitats de lleure, dels diferents
tipus de coordinadores de joves, de les ONGD, del casal de joves i dels
moviments socials.

En tercer lloc, els materials també consten d’una guia d’espais de par-
ticipació juvenil al districte de Sant Andreu amb la informació per enten-
dre què són, què fan, com funcionen i com posar-s’hi en contacte.

El vídeo segueix el mateix esquema, amb la intervenció de joves repre-
sentatius de la Taula de Joves i dels diferents àmbits descrits. 

Per a més informació: Secretaria CEMD Sant Andreu
C/ Segadors, 2, 08030, Tel.: 93 291 69 64 / Fax: 93 291 69 69
www.tauladejoves.org

Secretaria del Consell Escolar Municipal de Barcelona
cem@mail.bcn.es
www.bcn.es/cem
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