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(balanç d’urgència)



Motivació

• Apropar el CEM a la realitat educativa municipal 

• Reconvertir el CEM amb un òrgan de participació apropat 
als municipis i als Consells escolars municipals 

• Creació de la Comissió supramunicipal (trobades regidors, 
jornades i formació municipis, suports als consells escolars 
municipals, …)



Objectius
• Conèixer i analitzar el tipus de gestió i l’estructura municipal pel que fa a la 

intervenció educativa. 

• Conèixer i analitzar les intervencions educatives municipals existents. 

• Conèixer i analitzar les infraestructures educatives de que disposa el 
municipi en el marc de l’oferta educativa escolar i extraescolar. 

• Conèixer i analitzar les problemàtiques i les necessitats  educatives i les 
perspectives de futur de la intervenció educativa municipal. 

• Elaborar un mapa dels recursos educatius formals i complementaris de 
l’educació municipal en relació a l’oferta educativa per a cada una de les 
illes.



Fases
• 1a: Disseny, validació i prova pilot del qüestionari. 

• 2a: Recollida d’informació mitjançant una aplicació 
online. 

• 3a: Explotació de les dades del qüestionari. 

• 4a: Realització dels grups de treball. 

• 5a: Elaboració definitiva del document de propostes de 
millora educativa en els municipis de les Illes Balears.
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32/53 
60,4%

Municipis participants (febrer de 2018)



Serveis Municipals d’Educació (1990)

12/53



Serveis Municipals d’Educació (2018)

19+3/32Tenim coneixement que en tenen

Manifesten que no en tenen



Gestió
• Tots els municipis tenen Regidoria pròpia d’Educació, molts la 

comparteixen amb altres àrees o bé tenen altres 
denominacions. 

• Gairebé tots els ajuntaments disposen d’un servei o una àrea 
d’educació, i tots gairebé creats fa més de 20 anys (els primers 
serveis es crearen voltant els anys 80). 

• La majoria de municipis, sobretot aquells amb una població 
menor als 5000 habitants, no disposen de responsable tècnic. 

• El pressupost invertit en educació varia entre un 0% i un 10%.



Consells Escolars Municipals (1990)



Consells Escolars Municipals (2018)

12/20
Manifesten que no en tenen



Consells Escolars Municipals

• En els darrers anys han augmentat la seva creació i ha millorat el seu 
funcionament. 

• Manifesten la necessitat d’augmentar la participació. 

• La manca de tècnic educatiu dificulta la dinamització d’aquest òrgan.  

• A mesura que en veuen la necessitat i reben demandes, tendeixen a 
ser més participatius i ampliar les propostes educatives a tractar.  

• Lamenten la poca participació de l’alumnat, ja que participan només 
de manera puntual i sempre alumnat de secundària.



Consells Escolars Municipals 
principals actuacions

• Zonificació escolar 

• Convenis i estudis per a l’escolarització equilibrada d’alumnes 
NESE al centres 

• Trobada anual de tota la comunitat educativa del municipi 

• Trobades intergeneracionals 

• Demanda d’educadors socials pels IES 

• Adhesió a xarxes educatives de ciutat



Ciutats Educadores

(1990)

(2016)



Ciutats Amigues de la Infància (CAI)



Ciutats Amigues de la Infància

(2014-2018)



Municipis Aliats del programa Ciutats Amigues de la Infància



PalmaSantanyí



Documents estratègics
• Els municipis malgrat hi estan treballant no 

disposen de Pla educatiu municipal. Assenyalen la 
dificultat de coordinació de les diferents 
actuacions que es realitzen des de les diferents 
àrees.  

• Destaquen la necessitat d’elaborar un estudi 
diagnòstic previ per tal de poder desenvolupar un 
pla, d’acord amb les necessitats del municipi. 



Bones pràctiques
• Mou-te en cap (Felanitx): 

• CREC (Centres de reforç educatiu de Calvià per a educació secundària)  

• CUC (Centre Universitari de Calvià) 

• Programa de beques per a estudiants d’educació post obligatòria 

• Xarxa escoltes d’educació infantil Calvià municipi, TEI (tutoria entre iguals, tolerància zero) 

• Programa “un tracte pel bon tracte” (Binissalem) 

• Programa “Binicultiu Jove” (Binissalem) 

• Lectura fàcil (Algaida) 

• Tutoria entre iguals (Esporles)



Escoles d’Infants Municipals
• No tots els municipis tenen escoles infantils 0-3 públiques. 

• No tota la població infantil empadronada als municipis està escolaritzada. 
Inicialment sembla que hi ha mancança d’escoles infantils. 

• Diversitat de gestió municipal, directe i indirecte. I dins cada una d’aquestes 
també varietat pel que fa a compartir gestió directe amb indirecte, 
pressuposts, manteniment, ... 

• Hi ha diversitat d’horaris però dins una franja que va des de les 7:00h a les 
19:00h. Totes amb servei de matinet i menjador. 

• Tots els municipis que disposen d’escoles infantils municipals reben els 
ajuts a la xarxa d’escoles públiques municipals de la CEU. 



Infants no escolaritzats

• Es constata la supressió i la minva de serveis/
activitats per a famílies d’infants no 
escolaritzats. 

• Es mantenen alguns programes que s’ofereixen, 
la majoria de vegades des de les pròpies escoles 
infantils 0-3, com puguin ser alguns espais i 
tallers per a les famílies.



Programes i activitats de suport a 
l’escola-1

• Serveis: escoles matineres i patis oberts abans inici escoles, transport escolar (que 
no ofereix la Conselleria d’Educació), activitats extraescolars dins l’escola, 
activitats durant les vacances escolars. 

• Programes de reforç educatiu 

• Programes per alumnat amb risc d’abandonament del SE: PISE, ALTER, PQI, ... 
(Aquests en coordinació amb la Conselleria d’Educació i Universitat). 

• Educació per a la igualtat: programes de mediació, d’acompanyament a l’educació. 

• Programes i campanyes de prevenció: alerta escolar, un tracte per al bon tracte 
(assetjament escolar), educació vial, alimentació saludable, educació sexual – 
consulta jove, prevenció drogodependències, policia tutor.



Programes i activitats de suport a 
l’escola-2

• Visites guiades 

• Tallers i xerrades per a les famílies 

• Convocatòries de subvencions i ajudes per APIMAS (entre 
5000 i 10000 €) 

• Serveis de vacances 

• Adquisició de llibres de text i material 

• Transport i ajudes pels estudis postobligatoris



Educació d’adults

• La majoria de municipis té consolidada aquesta 
oferta i intervenció educativa des de fa més de 
20 anys (col·laboració CEU pel que fa a 
ensenyaments reglats). 

•  Els municipis amb més població disposen de 
serveis municipals d’educació d’adults.



Infraestructures educatives-1
• Ludoteca 

• Biblioteca 

• Escola de música 

• Escola de teatre 

• Escola d’idiomes 

• Escoletes municipals 

• Equipaments esportius



Infraestructures educatives-2
• Casa de cultura 

• Centre cívic/ casal de barri 

• Ciberaula 

• Centre educació adults 

• Equipament d’educació ambiental 

• Centres universitaris 

• Centre d’informació i documentació juvenil



Valoració i perspectives de futur
• Els municipis valoren que les actuacions educatives que duen a terme s’adapten de manera més 

directe i propera (del que puguin fer altres administracions) a la realitat del municipi,  

• Reclamen més autonomia als ajuntaments, per tant, més competències per a desenvolupar projectes i 
intervencions més enllà de les obligatòries.   

• La llei Montoro obliga  a revisar les partides del pressupost per tal d’optimitzar l’estalvi, però impedint 
així la realització d’inversions d’acord amb el pla i objectius educatius municipals (alguns municipis 
manifesten involució). Molts també manifesten la pèrdua de serveis com ara els de reforç i èxit escolar. 

• Un altre aspecte que comparteixen els diferents municipis és que malgrat es realitzen activitats 
compartides en diferents àrees, no sempre hi ha la coordinació desitjada i manca l’elaboració d’un pla 
educatiu conjunt. 

• Alguns d’ells exposen els seus punts forts, com ara el participar en projectes com CE i CAI, la presència 
de tècnics educatius municipals als centres educatius per fer escoles obertes, impuls i suport educatiu 
a 0-3, entendre l’educació com un procés que dura tota la vida i per tant organitzant activitats en 
aquest sentit tenint en compte tots els sectors d’edat,…



Preocupacions més importants
• Pel que fa a la gestió: la manca de recursos econòmics i humans, que 

puguin donar una estabilitat als serveis educatius, i puguin establir una 
millor coordinació amb les altres àrees. 

• Pel que fa al municipi i els seus habitants: poder compensar 
desigualtats sobretot d’accés a la formació tant reglada com no formal, 
i problemes de convivència.  

• Pel que fa als joves: el consum d’alcohol i drogues (calen més 
programes d’oci saludable).  

• Pel que fa a l’escola:  l’abandonament del sistema educatiu, la 
massificació i les ratios elevades.    



Perspectives de futur
• Elaboració de plans generals d’educació compartit amb totes les àrees de 

l’ajuntament. 

• Col·laboració amb les entitats del municipi per tal de millorar la participació i 
poder detectar millor les necessitats educatives per adequar l’oferta i els serveis.   

• Formació específica pels responsables i tècnics en educació.  

• Millorar la coordinació amb les administracions educatives (pel que fa a la 
compensació de desigualats, evitar massificació escolar, plans 
d’infraestructures…). 

• Donar resposta a necessitats actuals: infraestructura per una escola infantil, per 
una escola de música, ...



Moltes gràcies


