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ELECCIONS ALS 

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE 

A la ciutat de Barcelona, hi ha 256 consells escolars de centres públ1cs, amb una 
composicíó de 2.627 persones membres, de les quals 852 són mares i pares, i 
276 alumnes; i també, hí ha uns 230 consel ls escolars de centres educatius 
concertats, amb uns 2.000 membres. 

Ourant el darrer procés electoral, desenvolupat l'any 1996, als centres docents 
públics els vots emesos van ser aprop de 45.000, del quals 23.000 van ser de 
l'alumnat, 15.000, de mares i pares; 6.000 del personal docent i 800 del sector 
del personal d'administració i serveis. 

Els consells escolars són órgans de gestió i participació de la comunitat 
educativa en els centres docents, i és alhora l'órgan de programació, seguiment i 
avaluació general del centre i les seves activitats. 

El conjunt de consells escolars deis centres docents públics i concertats, són avui 
una important xarxa de participació i de corresponsabililat de la ciutal. 

Els consells escolars són espais d'aprenentatge per a la convivencia ciutadana. 
Donar suport a la tasca deis consells escolars s1gnifica avan~ar en la 
consolidació d'un valor educatiu fonamental com és el de la participació. 

Refor~r l'associacionisme de l'alumnat i de les mares i deis pares és 
indispensable per garantir una intervenció més qualificada i més eficac;t en la 
presa de decisions que han de fer els consells escolars d ins el marc legislatiu 
vigent. 

La representació municipal als consells escolars deis centres docents públics ha 
de servir, a més d'establir nous vincles entre els centres docents i I'AJuntament, 
per consolidar la projecció ciutadana de l'acció educativa. 

Ates que s'han convocat eleccions per a la renovació deis consells escolars 
sostinguts amb fans públics, I'Ajuntament adopta la següent mesura de govern: 

• Impulsar i donar suport a la campanya per la renovació deis consells 
escolars deis centres docents sostinguts amb fans públics, mitjanc;tant un 
ban de !'Alcalde, i el suport técnic i material a les t=Jccions del Consell de la 
Jovenlut de Barcelona, el Consell Escolar Municipal i els Consells Escolars 
de Districte. 

• Garantir, d'acord amb el que prcveuen les lleis vigents, la representació 
municipal en cadascun deis Consells Escolars deis centres docents públics 
de la ciutat. 
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• Estimular i ajudar la xarxa associativa de les mares i pares i de l'alumnal, 
amb la formació i la informació adequades per tal que pugui desenvolupar 
les tasques de gestió de determinats serveis i activitats educatives de la 
manera més satisfactoria possible. 

• Iniciar les actuacions necessaries per tal que en les properes convocatóries 
s'unifiqui el calendari de les votacions deis consells escolars de tots ols 
centres docents de la ciutat sostinguts amb fons públics. 

• Crear les condicions per tal que la tasca que es fa des deis consclls 
escolars, especialment on hi ha una implicació i una corresponsabilitat més 
alta de tots els sectors de la comunitat educativa, sigui reconeguda en 
l'ambit ciutadá 
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