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Com els consells 
escolars municipals 
poden esdevenir 
instruments 
innovadors per fer 
comunitat educativa?

Context: 
Serveis educatius municipals



- 1990 Creació del 
Consell Municipal 
d’Educació de Palma  
(1994 Inca, 1997 Sóller, 1998 Alcúdia, 2000 Felanitx)

- Decret funcionament 
Consells escolars insulars 
i municipals (2003) 

         (2001 Llei de Consells Escolars de les IB)

- Eleccions Municipals 
democràtiques (1979) 

Context / Històric: 
Serveis educatius municipals

- 1980: Creació de 
l’SMOE d’Artà i 1983 el 
de Sant Llorenç
- 1982: Creació del 
DDE de Palma 

- 2004: Creació del 
Consell Escolar de 
Palma 

- LODE (1985) 

Jornadas Municipios y 
Educación- Santander 1985 

(FEMP) sobre Consell Escolars 
de Centre

Formació tècnics SEM a Mallorca-1990 
(UIB):


- Seminari a Artà

- Curs de Postgrau 

- LOGSE (1990) 



- Consell Municipal 
d’Educació de Palma (1990)



- Consell Municipal 
d’Educació de Palma (1990)



- 2008 Creació del 
Consell Escolar de 
Mallorca

- Decret funcionament 
Consells escolars insulars 
i municipals (2003) 

         (2001 Llei de Consells Escolars de les IB)

Context / Històric: 
Serveis educatius municipals

- 2018: Nou Reglament 
d’organització i funcionament: 
Comissió supramunicipal

- 25 de març de 2021 Primera 
reunió de regidores i regidors 
d’educació dels municipis de 
Malllorca.


- 12 i 13 de novembre de 2022 
Jornades “COMUNITATS 
EDUCATIVES MUNICIPALS”



Amb SEM i CEM

- Tipologies d’Ajuntaments

Context / entorn: 
Serveis educatius municipals

Sense SEM i amb CEM

Sense SEM i sense CEM



Com els consells 
escolars municipals 
poden esdevenir 
instruments 
innovadors per fer 
comunitat educativa?

Innovació

Comunitat Participació
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Innovació Comunitat Participació

Innovació

1. Creació / Transformació fonamentada (recerca)
2. Contextualitzada (entorn / comunitat)
3. Realitzada de forma participativa /col·laborativa



Innovació

La primera via del canvi educatiu La segona via del canvi educatiu

 © La cuarta vía
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Innovació

La tercera via del canvi educatiu La quarta via del canvi educatiu

 © La cuarta vía  Adaptació de Remake Learning (2020) Disponible a: https://remakelearning.org/wp-
content/uploads/2019/06/Remake-Learning-Profile-of-a-Learner.pdf



Innovació: l’inici dels SEM

Activitat directa: oferta d’activitats 
tancades adreçades als centres 

(amb monitors, materials, 
infraestructures…)

Activitat indirecta: es realitza 
gràcies a l’aportació de material 

didàctic, formació i assessorament

Activitat induïda: la iniciativa de l’activitat és 
dels docents i de la comunitat de forma 

cooperativa. L’administració és un agent que 
planifica l’educació i posa a l’abast de la 

comunitat educativa les eines i recursos per a 
que la inducció sigui possible

1980 (i encara ara moltes 
iniciatives s’hi enmarquen)

1990 (i encara ara moltes 
iniciatives s’hi enmarquen)

 © La intervenció municipal en materia 
educativa. Ajuntament de Palma, 1987

????

Projecte Educatiu de Centre

(PEC)

Pla Municipal d’Educació

(PME)

(*) (*)
(*)

(*)



Innovació: la participació plena

Projecte Municipal d’Educació

(PME)

CONSELL 
ESCOLAR 

MUNICIPAL

CONSELL 
ESCOLAR  

DE CENTRE

CONSELL 
ESCOLAR 

DE MALLORCA

PROCESSOS PARTICIPATIUS

PROFESSORAT

ALUMNAT FAMILIES

ENTORN

NOU ESCENARI EDUCATIU

 Adaptació de Remake Learning (2020) Disponible a: https://remakelearning.org/wp-content/uploads/2019/06/Remake-
Learning-Profile-of-a-Learner.pdf



Innovació: els escenaris educatius del futur

 © Britt Spencer



Innovació: els escenaris educatius del futur

Escola 
amb 

només 
professorat

L’educació 
en mans 

del mercat 
obert

Diversos 
llocs 

educatius 
amb només 
professorat

Professorat i 
ciutadania 

col·laborant 
a les 

escoles

Font: Istance, D. and A. Mackay 
(2014), The Future of the Teaching 
Profession: A New
Scenario Set, Occasional Paper 
138, Centre for Strategic 
Education, Melbourne.
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Què podem (hem de) fer?
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CONSELL 
ESCOLAR 

MUNICIPAL

SERVEIS 
EDUCATIUS 
MUNICIPALS

CONSELL 
ESCOLAR DE 
MALLORCA

– Comissió supramunicipal

ESCENARI A

– Coordinació i potenciar creació CEM

– Jornades
– Activitats conjuntes

Suport - assessorament

Servei tècnic de 
suport i 

d’assessorament
als entorns 

socioeducatius

Suport per al disseny i 
desenvolupament dels 

Plans Municipals /
Mancomunats d’Educació 

PLA MUNICIPAL / 
MANCOMUNAT  
D’EDUCACIÓ

Fan possible la quarta via del canvi educatiu



CONSELL 
ESCOLAR 

MUNICIPAL

CONSELL 
ESCOLAR DE 
MALLORCA

– Comissió supramunicipal

ESCENARI B

– Coordinar i potenciar creació CEM

– Jornades
– Activitats conjuntes

Suport - assessorament

Servei tècnic de 
suport i 

d’assessorament
als entorns 

socioeducatius

Suport per al disseny i 
desenvolupament dels 

Plans Municipals /
Mancomunats d’Educació 

PLA MUNICIPAL / 
MANCOMUNAT  
D’EDUCACIÓ

Fan possible la quarta via del canvi educatiu



PLA MUNICIPAL / 
MANCOMUNAT  
D’EDUCACIÓ

Adaptat de: Consideracions sobre la planificació en l’àmbit de joventut. La diagnosi del pla local de joventut, Diputació de Barcelona (2021) 

CONSELL 
ESCOLAR 

MUNICIPAL



Altres propostes a partir de l’experiència i de les evidències que ens proporciona la recerca educativa 

1. Professionalitzar als tècnics dels Serveis educatius municipals

- Coordinació (diversos entorns) / Formació (inicial i permanent).

3. Establir lligams amb la Universitat (IRIE): la Recerca és el motor de la transformació. 

4. Fer del municipi l’eix de la quarta via del canvi educatiu, amb la participació com a element clau per a la seva 
sostenibilitat.

2. Dedicar recursos, humans i materials, per a que tots els agents educatius (alumnat, families, 
professorat…) entenguin la importància de la participació educativa i disposin de les eines necessàries per 
a que aquesta sigui una realitat.



... i ara…, què en pensau vosaltres?

moltes gràcies


