


Quines són les seves
competències?
El Consell Escolar Municipal de Districte, és l’òrgan de
participació ciutadana en l’àmbit de l’educació del distric-
te. El Consell Escolar Municipal de Districte té una funció
assessora i pot elevar informes i propostes a les institu-
cions educatives i al Consell Escolar de Catalunya.

El Consell Escolar Municipal de Districte es crea segons la
Llei 25/1985, de 10 de desembre, i el seu funcionament i
atribucions són regulats pel Decret 404/1987, de 22 de
desembre.

El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, del 19 d’abril de
1989, aprova el Reglament de constitució del Consell
Escolar Municipal i dels Consells Escolars de districte de
Barcelona.

La llei 22/1998 de 30 de desembre de la Carta Municipal
de Barcelona, formula l’actual denominació de Consell
Escolar Municipal de Districte. 

Per qui ha d’ésser consultat? 
A qui pot demanar informació?

• El Consell Escolar Municipal de Districte és consultat
per l’Administració educativa de la Generalitat i per
l’Ajuntament, als quals, per la seva part, pot demanar
informació

Què s’ha de consultar?

• Els convenis i acords de col·laboració del Departament
d’Ensenyament i les institucions que afecten l’ensenya-
ment dins l’àmbit del municipi i districte.

• Les actuacions i normes municipals amb incidència en
el funcionament dels centres docents.

• Les actuacions que afavoreixen l’ocupació real de les
places escolars, amb la finalitat de millorar el rendiment
educatiu i, si escau, fer factible l’obligatorietat de l’en-
senyament.

• L’emplaçament de centres docents en el districte.
• Les prioritats en els programes i actuacions que afectin

la conservació, la vigilància i el manteniment dels cen-
tres docents.

• El foment de la qualitat educativa i l’adaptació de la progra-
mació al medi.

• Les competències educatives del municipi i del districte.

Quina informació pot
demanar?

• La determinació específica dels llocs escolars que s’han de
crear, substituir o suprimir dins el municipi i el districte.

• La planificació i el desenvolupament d’accions compen-
sadores.

• Els pressupostos i plantilles dels centres municipals.
• Els plans de millora de la qualitat educativa dels centres.
• En general, sobre qualsevol matèria que afecti el seu

camp d’actuació.

Com es regula el 
seu funcionament intern?
El Consell Escolar Municipal de Districte és regulats pel
Reglament de règim intern aprovat el 7 de maig de 1991.
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Qui en forma part?

Presidència 1

Secretaria 1

Professorat 8

Mares i pares 8

Alumnat (*) 8

Personal d’administració i serveis 4

Directors i directores de centres públics 8

i titulars de centres privats

Representants de l’Ajuntament 8

Representants de l’Administració educativa 2

Representants d’entitats educatives o socials (1-6)

d’especial rellevància en el districte

(*) Alumnat de secundària.

Consell Escolar Muniocipal de Districte



L’àmbit de competències dels Consells Escolars Municipals
de districte s’ajusta al marc legal previst per al Consell
Escolar Municipal.

La secretaria del Consell Escolar Municipal de Districte és
responsable del funcionament ordinari, de fer les convo-
catòries, 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 de districte integren el
Ple i les comissions.

El Ple s’ha de reunir dues vegades l’any de manera ordinà-
ria i tantes vegades com sigui convocat en sessió extraor-
dinària.

El Ple disposa d’una Comissió Permanent que es reuneix
una vegada al trimestre per preparar el Ple i cada vegada
que es consideri procedent. 

Les comissions de treball dels Consells Escolars Municipals
de Districte són formades pels membres dels respectius
consells que hi vulguin participar.

Les comissions de treball es creen en funció de les priori-
tats d’actuació i presenten el resultat dels seus informes o
dictàmens a la Comissió Permanent. Actualment funcionen:

• Mapa escolar, matriculació, seguiment de l’aplicació de
la Reforma.

• Normes i serveis educatius.
• Participació i Projecte Educatiu de Ciutat.

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

Renovació dels Consells Escolars
Municipals de districte 

El mandat dels membres del Consells Escolars Municipals
de Districte és de quatre anys, i és renovat o ratificat per
meitats cada dos anys. La renovació es fa de manera
coordinada amb la renovació dels consells escolars de
centre.

Quin és el procés electoral? 

Renovació del Consell Escolar 
Municipal de Districte

A) Representació dels consells escolars i associacions
de centre públics i privats concertats

El procés electoral consta de dues fases:

1.-La primera fase del procés es realitza en:

❏ Cada Consell Escolar de centre: 1 professor o profes-
sora, 1 pare o mare, 1 alumne/a de secundària, 1 perso-
na d’administració i serveis.

❏ Cada Associació de Mares i Pares: 1 membre de l’asso-
ciació més representativa del centre.

❏ Cada Associació d’Alumnat:1 membre de l’associació
més representativa de cada centre de les escoles públi-
ques i privades concertades del districte.

2.-La segona fase del procés es realitza en:

❏ Cada assemblea del sector del districte formada pels
membres escollits en la primera fase electoral provi-
nents:

• dels consells escolars dels centres;

• de les associacions de mares i pares i de l’alumnat.

❏ Tots els membres de cada assemblea són electors i,
també, elegibles si presenten la seva candidatura al
president o presidenta de la mesa electoral corres-
ponent.

B) Representació de directors i titulars

Fase única

❏ Els membres provinents dels centres públics i privats:

• Directors/es de centres públics
• Titulars de centres privats

El nombre de llocs que corresponen als directors o direc-
tores dels centres públics, o bé als titulars dels centres pri-
vats, es determina en proporció a l’alumnat que tingui
cada sector dins el municipi o dins el districte correspo-
nent (Decret 404/1987, art. 6.3).

C) Representació d’institucions i entitats

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya nomena dos representants.

Els membres nomenats provinents d’organitzacions,
associacions i sindicats són proposats per les organit-
zacions o federacions corresponents.

Els o les vocals representants de l’Ajuntament en els
consells escolars de districte són nomenats pel Ple del
districte a proposta del regidor president del districte.

G U I A  
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Criteris generals

Les meses electorals
Composició
Un representant de l’Ajuntament, que en serà el president.

Dos membres del sector corresponent, escollits per sor-
teig d’entre tots els qui formin part de l’assemblea de
representants del sector. Un dels dos membres actuarà
com a secretari.

Funcions

Aprovar i publicar, en el tauler d’anuncis del districte, el
cens electoral corresponent a les assemblees dels diversos
sectors.

Rebre i aprovar, si escau, les diverses candidatures pre-
sentades.

Organitzar, en col·laboració amb el districte, el procés elec-
toral i presidir les votacions de les respectives assemblees.

Realitzar l’escrutini fent constar els resultats de l’acta
corresponent, que serà tramesa al districte.

Donar publicitat dels resultats de les eleccions.

Resoldre les impugnacions o dubtes que es presentin.

Proclamar els candidats electes d’acord amb el nombre de
vots obtinguts.

Votacions
Cada elector o electora podrà votar un nombre màxim
de candidats o candidates igual a la representació esta-
blerta per l’assemblea de cada sector en el Consell Escolar
Municipal de Districte.

En les paperetes de votació el candidat o candidata votat
ha de figurar amb el seu nom i cognoms.

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 separada-
ment els seus respectius candidats o candidates. 

Calendari electoral
• Període electoral del 7 de gener al 28 de febrer de 2003.

• Inici procés electoral, 7 de gener.

• Nominació dels representants dels consells escolars de cen-
tre, AMPA i  associacions d’alumnat, fins el 30 de gener.

• Exposició del cens electoral,  del 31 de gener al 4 de febrer.

• Període d’al·legacions al cens electoral, fins el 4 de febrer.

• Resolució d’al·legacions, fins el 5 de febrer.

• Assemblees de districte dels  representants dels sectors de la
comunitat educativa, constitució meses electorals i presenta-
ció de candidatures , del 10 al 14 de febrer.

• Acte electoral, votacions i escrutini, del 10 al 14 de febrer.

• Període d’impugnacions resultats electorals, del 14 al 21 de
febrer.

• Resolució d’impugnacions, 24 de febrer.

• Nominació dels representants sindicals, municipals, de l’admi-
nistració educativa i d’entitats ciutadanes, abans del 28 de
febrer.

• Constitució dels Consells Escolars Municipals de districte,
segons calendari de cada districte.

• Els o les representants de cada sector, professorat, mares i pares,
alumnat i PAS provinents dels consells escolars de centre són
proposats pels mateixos membres del sector, en una sessió del
consell escolar o informant la presidència de la persona nome-
nada. En ambdós casos, la Secretaria del CEC ho ha de comu-
nicar a la Presidència del districte.

• Els o les representants de cada sector provinents de les associa-
cions de centre de mares i pares i de l’alumnat són proposats
per les mateixes associacions amb un document signat pel secre-
tari o la secretària de l’entitat que ho ha de comunicar a la
Presidència del districte.

• Els o les membres provinents dels sindicats d’ensenyament tenen
la representació en funció dels resultats electorals.

• Els o les representants de cada sector són els o les membres de
l’assemblea del sector del districte. 

• Els o les representants dels diversos sectors, provinents dels
consells escolars de centre o de les associacions de centre, par-
ticipen com a representants del seu sector en tot el procés elec-
toral amb caràcter general (rebre informació, emetre opinió,
intervenir en l’organització i control del procés, etc.).

• Els o les membres de cada assemblea que vulguin representar el
seu sector en el Consell Escolar Municipal de Districte han de
presentar la seva candidatura a la mesa electoral.

• La mesa electoral confeccionarà la llista de candidats i candida-
tes que hauran de cobrir les places de consellers i conselleres.

• Les assemblees de cada sector es faran per separat amb els i les
membres dels centres docents públics i dels centres docents con-
certats.

• Tota la documentació va adreçada al regidor/a president/a del
districte.

• Aquells candidats o candidates que puguin formar part de més
d’un sector només podran presentar-se per un dels sectors.
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