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En la recent constitució dels

consells escolars de centre després

del procés electoral de la renovació

de la meitat dels seus membres,

s’hi han incorporat també els 133

representants municipals que

representen l’Ajuntament de

Barcelona en els 258 consells

escolars de centres docents públics

ALS CONSELLS ESCOLARS DELS

E
ls consells escolars dels centres docents

públics són l’òrgan màxim de participa-

ció de la comunitat escolar en el govern

dels centres i l’organisme responsable de la

programació, seguiment i avaluació de les

seves activitats.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre,

de la participació, l’avaluació i el govern dels

centres docents estableix la composició dels

consells escolars dels centres docents públics

i entre els seus membres fixa “un regidor o

representant de l’Ajuntament del terme muni-

cipal a on estigui ubicat el centre” amb la fun-

ció bàsica de “promoure la relació entre la

programació dels centres i l’entorn socioe-

conòmic en què aquests desenvolupen la seva

tasca educativa”.

D’acord amb les característiques de la ciu-

tat de Barcelona (nombre de centres, àmbits

territorials o districte, etc.), la representació

municipal en els centres docents públics està

delegada a personal del consistori i coordina-

da pel Consell Escolar Municipal i els consells

escolars de districte.

Les secretaries del Consell Escolar Municipal

i dels deu consells escolars de districte són les

responsables de la coordinació, gestió i avalua-

ció de la tasca que desenvolupen els represen-

tants municipals. Així mateix, són els òrgans

responsables de facilitar la formació i la infor-

mació suficient perquè els representants muni-

cipals puguin desenvolupar les seves funcions.

LES FUNCIONS DELS
REPRESENTANTS MUNICIPALS
Per tant, els i les representants municipals

són un membre més del Consell Escolar de

Centre amb veu i vot i formen part de la comu-

nitat escolar del centre.

És responsabilitat del o de la representant

municipal l’assistència a les sessions de Con-

sell Escolar de Centre i a les comissions de

treball que li corresponguin. Els i les repre-

sentants municipals són membres nats de la

LA REPRESENTACIÓ
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comissió econòmica dels centres de primària i

dels centres municipals i com a tal ha d’intentar

exercir la representació institucional amb el

millor grau de formació i d’informació possible

sobre les diferents temàtiques que afecten el

centre, en funció dels nivells educatius que

s’imparteixen i de l’entorn sociocultural on

aquest està ubicat.

Les funcions dels i de les representants muni-

cipals són: interpretar i utilitzar correctament

els preceptes legals que regulen les actua-

cions professionals, administratives i de parti-

cipació; tenir un adequat coneixement del cen-

tre i conèixer les associacions d’alumnat i de

mares i pares i establir-hi un contacte periòdic;

promoure la participació de tots els sectors

del Consell Escolar i la bona comunicació entre

ells aportant-hi els coneixements tècnics i la

dinàmica de grup per tal de facilitar la planifi-

cació, la gestió del centre i, en general, el con-

sens per a la presa de decisions; donar difusió i

impulsar la participació en els programes edu-

catius de l’Institut d’Educació i del districte i

promoure el contacte i la col·laboració entre el

centre docent i el Consell Escolar de Districte.

LA FORMACIÓ DELS I DE LES 
REPRESENTANTS MUNICIPALS
Per poder realitzar acuradament la tasca de

representants de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha

previst un programa de formació bastant extens a

càrrec de professionals del sector.

Aquest programa s’ha iniciat amb una con-

ferència a càrrec de la regidora d’educació,

Marina Subirats a on s’han desenvolupat els

objectius de futur del sistema educatiu per a la

ciutat de Barcelona. Continua amb una progra-

mació sobre els principals continguts legals

del sistema educatiu i sobre la dinamització de

la participació.

Està previst finalitzar aquesta primera etapa

formativa amb una taula rodona entre repre-

sentants municipals i una representació dels

membres dels equips directius dels centres. 

En tots els casos, la informació facilitada

pels centres mitjançant el o la representant

municipal és fonamental.

EL PERFIL DELS I DE LES
REPRESENTANTS MUNICIPALS
Les 133 persones que s’han incorporat als con-

sells escolars dels centres docents públics de

la ciutat com a representants municipals han

superat per accedir a aquesta responsabilitat

un procés de selecció en el qual han participat

303 persones del personal de l’Ajuntament o

dels seus instituts.

De les 133 persones que tenen la representa-

ció municipal, 52 són homes i 81 dones i tenen

titulacions universitàries de grau mitjà o superior.

Segons la seva procedència dels departa-

ments de l’Ajuntament, el 54% són de Serveis

Personals, el 31% de l’Institut d’Educació de

Barcelona i el 15% d’altres departaments. El

19% del total estan exercint com a docents. 

Secretaria del Consell Escolar Municipal

cembcn@hotmail.com
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CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE BARCELONA

INFORMACIÓ SOBRE
L’ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
DE LA CIUTAT
Una de les responsabilitats del o de la repre-

sentant municipal és emplenar unes fitxes o

uns qüestionaris sobre determinats aspectes

del funcionament del Consell Escolar i del Cen-

tre. Aquestes fitxes són la base d’elaboració

dels informes sobre funcionament dels centres

de la ciutat que periòdicament realitzen el

Consell Escolar Municipal i els consells esco-

lars de districte i d’alguns departaments de

l’Institut d’Educació.

L’Informe sobre el funcionament dels con-

sells escolars dels centres docents públics de

la ciutat de Barcelona, que va per la desena

edició, i l’Informe sobre el procés de preins-

cripció i matriculació als centres d’Educació

Infantil, Primària i Secundària Obligatòria són

dos documents que anualment publica el Con-

sell Escolar Municipal. Aquest consell també

en publica d’altres, com l’Informe sobre la

renovació dels consells escolars dels centres

docents públics de Barcelona-ciutat, en relació

amb activitats no periòdiques.

MUNICIPAL

«Els i les representants

municipals són un membre

més del Consell Escolar 

de Centre amb veu i vot 

i formen part de la comunitat

escolar del centre.»
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