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1. Introducció 

Els consells escolars són òrgans de participació de la comunitat educativa, presents en 
diferents àmbits i que es regeixen per la normativa nacional i autonòmica, que en 
defineixen les estructures i competències. Existeixen consells escolars d’àmbit nacional, 
autonòmic, d’illes, de municipis i de centres, el que dona una visió de la importància de 
la participació de la comunitat educativa des de totes les seves esferes d’influència.  

Les diferents normes que regulen la creació i l’estructura dels diferents consells escolars 
d’àmbit superior al de centre escolar són:  

 

⮚ Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (article 34 i 
35). 

Article 34 

«En cada Comunidad Autónoma existirá un Consejo Escolar para su ámbito territorial, cuya composición 
y funciones serán reguladas por una Ley de la Asamblea de la Comunidad Autónoma correspondiente que, 
a efectos de la programación de la enseñanza garantizará en todo caso la adecuada participación de los 
sectores afectados.» 

Article 35 

«Los poderes públicos en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán establecer Consejos 
Escolares de ámbitos territoriales distintos al que se refiere el artículo anterior así como dictar las 
disposiciones necesarias para la organización y funcionamiento de los mismos. En todo caso, deberá 
garantizarse la adecuada participación de los sectores afectados en los respectivos Consejos». 

 

⮚ Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de consells 
escolars de les Illes Balears, modificat per la Llei 15/2019, de 29 de març.  

Article 17 

«1. Els consells escolars municipals són els organismes de consulta i de participació dels sectors afectats 
en la programació de l’ensenyament  no universitari dins l’àmbit municipal. 

»2. En els municipis en què existesqui un sol centre escolar ha de ser potestativa la constitució dels consell 
escolar municipal.» 

Article 18 

«Els consells escolars municipals han de tenir la composició, l’estructura, les competències i el 
funcionament que reglamentàriament siguin establerts pel Govern de les Illes Balears, amb la garantia, en 
tot cas, que el nombre de representants del professorat, dels pares i mares, dels alumnes i del personal 
d’administració de serveis no sigui percentualment inferior a la representació d’aquests sectors en el Consell 
Escolar de les Illes Balears. En tot cas, han de tenir presència en aquests òrgans consultius representants 
dels ajuntaments i dels centres educatius públics i privats del municipi.» 

 

⮚ Decret 10/2003, del 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels 
consells escolars municipals de les Illes Balears. 
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El títol II d’aquest Decret (articles 7-11) defineix els consells escolars municipals, 
n’exposa la composició, en determina l’elaboració del reglament i s’hi relacionen les 
funcions.  

 
TÍTOL II. ELS CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS 

 
Article 7 
 
«1. Els consells escolars municipals són els òrgans de consulta i de participació dels sectors afectats en la 
programació de l’ensenyament no universitari dins el seu àmbit municipal. 
»2. En els municipis en què hi hagi un sol centre escolar ha de ser potestativa la constitució del consell 
escolar municipal.» 
 
Article 8 
 
«1. Els consells escolars municipals estaran formats per un president, un vicepresident i un nombre màxim 
de trenta vocals. 
»2. El president del consell escolar municipal serà el batle del municipi o la persona en qui delegui. 
»3. El vicepresident serà designat per l’ajuntament corresponent d’entre els membres del consell escolar 
municipal. 
»4. Els vocals seran designats per l’ajuntament corresponent en funció de la representació dels sectors que 
figuren en aquest article i a proposta, si s’escau, de les organitzacions o entitats representatives: 
a. Vocals en representació del professorat, dels pares i mares, de l’alumnat i del personal 
d’administració i serveis dels centres docents, designats amb atenció a llur representativitat i distribuïts 
proporcionalment entre els sectors públic i privat del municipi. El nombre de representants d’aquests 
col·lectius no podrà ser percentualment inferior a la representació que tenen aquests sectors en el Consell 
Escolar de les Illes Balears. 
b. Vocals en representació dels mateixos ajuntaments. 
c. Vocals en representació dels centres educatius públics i privats del municipi, en proporció a la 
seva representativitat. 
d. Sense perjudici del que s’exposa en els apartats anteriors, podrà haver-hi vocals designats per 
l’ajuntament en representació d’associacions o entitats d’àmbit local o en virtut de capacitats o mèrits 
personals relacionats amb l’educació. 
»5. L’ajuntament designarà un funcionari perquè exerceixi les funcions de secretari del consell escolar 
municipal, amb veu i sense vot.» 
 
Article 9 
 
«1. Els consells escolars municipals, tant pel que fa als seus òrgans unipersonals com pel que fa al 
funcionament es regiran pel seu propi reglament i per les normes vigents en matèria de procediment 
administratiu sobre òrgans col·legiats. 
»2. Els consells escolars municipals elaboraran els reglaments d’organització i funcionament, que seran 
presentats als corresponents ajuntaments, a l’efecte de control de legalitat, perquè els aprovi. 
»3. Els consells escolars municipals celebraran, com a mínim, dues reunions plenàries anuals.» 
 
Article 10 
 
«Els consells escolars municipals seran informats i consultats sobre els assumptes següents: 
e. Convenis i acords de col·laboració amb l’Administració educativa que afectin l’ensenyament dins 
l’àmbit del municipi. 
f. Serveis educatius complementaris i activitats extraescolars amb incidència en el funcionament dels 
centres educatius del municipi. 
g. Creació o modificació de centres docents del municipi. 
h. Programes i actuacions municipals relacionats amb la conservació, el manteniment, els usos 
extraescolars i la vigilància dels centres docents. 



                                                   

6 
Informe 2021 dels consells escolars municipals de Mallorca 

i. Competències educatives que afectin l’ensenyament no universitari en totes les etapes i modalitats 
que la legislació vigent atorgui als municipis. 
j. Distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials entre tots els centres docents del 
municipi. 
k. Constitució i funcionament de patronats o d’instituts municipals d’educació. 
l. Edició i distribució de materials didàctics per a la promoció dels valors patrimonials i identitaris 
específicament relacionats amb el municipi. 
m. Qualsevol altre tema relacionat amb les necessitats educatives específiques del municipi.» 
Article 11 
 
«1. Els consells escolars municipals, anualment, elaboraran una memòria sobre les actuacions realitzades 
al llarg del curs escolar. 
»2. Els consells escolars municipals podran sol·licitar a l’Administració educativa competent els 
assessoraments i les informacions relacionades amb les funcions del consell escolar municipal específic. 
»3. Els consells escolars municipals elaboraran anualment un informe sobre la situació educativa del seu 
àmbit de competència. Aquest informe serà tramès a l’ajuntament, al consell insular corresponent i a la 
conselleria competent en matèria d’educació.» 
 
És important tenir en compte la disposició transitòria d’aquest mateix Decret, pel que fa 
a la constitució dels consells escolars insulars i municipals, que estableix: 
 
Disposició transitòria 
«Els consells escolars insulars i els consells escolars municipals de les Illes Balears s’hauran de constituir 
en el termini de tres mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i quedaran vàlidament 
constituïts quan s’hi hagin incorporat, com a mínim, dos terços dels seus components.» 
 
 
Ja han transcorregut gairebé 20 anys des què es va dictar el Decret autonòmic que regula 
els consells escolars municipals. Des del Consell Escolar de Mallorca (CEM) es vol fer 
una anàlisi de com els ajuntaments li han donat compliment i quines són les actuacions 
que duen a terme.  

Els consells escolars municipals són òrgans de consulta i participació, dels quals formen 
part els sectors d’àmbit municipal directament afectats per la programació de 
l’ensenyament no universitari, la qual cosa els pot convertir en un element essencial en la 
millora de la qualitat educativa del municipi. 

Des de 2016 un dels objectius del CEM és l’aproximació als consells escolars municipals 
i a les regidories d’educació, amb la intenció de posar-se al seu servei i facilitar-los-en la 
coordinació i participació, tant pel que fa a les accions pròpies del CEM com en la relació 
amb les accions de l’Administració educativa.  

En aquest sentit, i per recollir i evidenciar la realitat educativa municipal, des del CEM 
s’han duit a terme les activitats següents: 

▪ Les jornades «Mapa escolar, escolarització i equitat», fetes l’11 i 12 de novembre 
de 2016. On foren exposades les actuacions  municipals en el procés d’escolarització 
d’alumnat d’ensenyament no universitari, i algunes propostes per facilitar l’equitat 
d’accés i escolarització en el territori. 

▪ Estudi/diagnòstic 2017 de les intervencions educatives als ajuntaments de 
Mallorca. Primer recull de dades de la situació educativa des de l’àmbit municipal. 

▪ Jornades «Municipis i educació», fetes el 8 i 9 de març de 2018, on es va generar 
coneixement sobre els serveis i les polítiques educatives locals. A més, es varen crear 
espais per avaluar necessitats, prioritats i tendències de caire educatiu municipal. 
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Finalment, aquesta voluntat de mantenir relacions amb l’àmbit municipal es va posar de 
manifest en l’aprovació, el juliol de 2018, del nou Reglament d’organització i 
funcionament del CEM (BOIB núm. 132, de 23 d’octubre de 2018), que en l’article 6 
inclou les funcions següents: 

«e) Facilitar la coordinació dels consells escolars municipals dels municipis de Mallorca i potenciar-ne la 
creació. 

»f) Exercir la representativitat, pel que fa a la consulta i a la participació dels municipis que, amb un sol 
centre educatiu, no han constituït el consell escolar municipal, segons el previst en l’article 7.2 del Decret 
10/2003, i així es demani mitjançant escrit de Batlia, dirigit a la Presidència del CEM, en el qual s’indiqui 
la matèria concreta de la qual se’ls ha de representar, l’organisme o entitat davant la qual s’ha d’exercir la 
representació i la duració d’aquesta, sempre que la representació sigui aprovada per la Comissió Permanent, 
tal com estableix l’article 18 d’aquest Reglament.  

»g) Facilitar la coordinació d’iniciatives de les regidories d’educació de tots els ajuntaments de Mallorca, 
per millorar la capacitat de les corporacions municipals en el disseny de les polítiques educatives de 
Mallorca i de garantir una comunicació adequada entre els membres que formen part del grup g i del grup 
k i el conjunt de les administracions municipals, mitjançant una comissió supramunicipal, d’acord amb el 
que s’indica en la secció quarta del capítol II d’aquest Reglament. 

»h) Organitzar unes jornades de treball, de forma periòdica, adreçades a tots els membres dels consells 
escolars municipals i ofertes a tota la comunitat educativa, sobre el paper dels consells escolars municipals, 
el funcionament i la dinamització de les comunitats educatives en els municipis. Les conclusions d’aquestes 
jornades formen part de la memòria anual i dels informes que els òrgans de govern decideixen elaborar, 
segons estableix aquest Reglament.» 

 

Així mateix, i en aplicació de l’article 23 del Reglament, es va crear la Comissió 
Específica Supramunicipal, com a òrgan gestor i facilitador d’aquesta coordinació 
d’àmbit municipal. Aquesta Comissió té les funcions següents: 

Article 23. Funcions  

«2. Convocar reunions periòdiques amb els representants de les regidories d’educació dels municipis de 
Mallorca. 

»3. Facilitar la coordinació d’iniciatives de les regidories d’educació de tots els ajuntaments de Mallorca. 

»4. Fer actuacions de cara a la coordinació d’iniciatives, per millorar la capacitat de proposta de les 
corporacions municipals en el disseny de les polítiques de Mallorca. 

»5. Garantir la comunicació adequada entre els membres elegits (del grup g) i el conjunt de les 
administracions municipals de Mallorca en compliment del punt g de l’article 6 d’aquest Reglament. 

»6. Qualsevol altra que el Ple li delega.» 

 

 

Amb la voluntat de cooperar amb les entitats municipals, el CEM es va plantejar fer un 
estudi sobre la situació actual dels consells escolars municipals, objectiu d’aquest 
document, que aprofita la informació obtinguda amb les actuacions del 2016, 2017 i 2018 
abans descrites i la de les enquestes dirigides als ajuntaments els anys 2017 i 2019.  

Així mateix, aquest estudi pretén servir d’orientació i fomentar la utilitat de la creació  del 
consell escolar municipal en els ajuntaments que no en tenen, sempre des del respecte al 
principi d’autonomia municipal.  
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2. Justificació i fases de l’estudi 

L’estudi s’estructura en fases diferents, de les quals no totes s’han fet, ja que resten 
pendents d’anàlisi algunes dades i de l’actualització d’algunes altres.  

Com ja hem indicat abans, les fonts per obtenir informació de l’estudi són pròpies, les 
jornades dels anys anteriors i les enquestes fetes. Així mateix, hem fet servir les dades 
estadístiques de l’IBESTAT i les facilitades per la Conselleria d’Educació i Universitat. 
D’altra banda hem aprofitat estudis fets a altres comunitats autònomes per ajudar-nos a 
extreure’n conclusions. 

 

Les fases de l’estudi són les següents: 

Primera fase: Disseny de l’estudi 

La Comissió Supramunicipal considerava adient iniciar el treball amb els municipis 
analitzant-ne els organismes de participació de la comunitat educativa. Per a l’obtenció 
de dades i, sempre a partir del marc de referència normatiu, es feren enquestes adreçades 
a les regidories que gestionen l’àrea d’educació municipal. Aquestes enquestes es 
formularen a partir de les dades i enquestes de l’estudi anterior de 2017.  
 
Amb caràcter previ i a efectes de conèixer l’estructura i organització educativa municipal, 
es va confeccionar un document amb tots els municipis de Mallorca, en el qual hi consten 
les regidories encarregades de l’àrea d’educació així com tots els centres educatius. En 
alguns casos també inclou les associacions i entitats de participació relacionades amb 
l’educació.  

 

Segona fase: Recollida de dades 

La segona fase fou la recollida d’informació amb l’enquesta. Va ser enviada a cada 
municipi amb la col·laboració de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 
(FELIB), que en va fer la difusió, amb una carta de presentació amb la justificació de 
l’estudi (vegeu l’annex 1).  

L’enquesta enviada (vegeu l’annex 2) conté preguntes amb les quals es pretén recollir 
dades sobre: 

● Existència de consell escolar municipal i des de quin any. També si en aquests 
moments està actiu. 
● Quin òrgan de participació i consulta educativa hi ha en els municipis d’un sol 
centre educatiu.  
● Reglament dels consells escolars municipals. 
● Estructura i funcionament: membres, comissions, funcions, freqüència de les 
reunions. 
● Relació i col·laboració amb altres entitats. 
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Es va establir contacte, per telèfon o correu electrònic, amb les regidories d’educació, per 
animar-les a participar-hi i assegurar-nos un nombre major de dades, que ens pogués 
permetre fer un mapa més aproximat de la realitat. Es tractava d’obtenir dades sobre la 
constitució, l’estructura i el funcionament, el grau de coordinació entre el consistori i el 
consell escolar municipal, així com també elaborar un primer esborrany de necessitats 
reals de cada municipi relacionades amb l’educació en el seu àmbit. 

  

Tercera fase: Explotació i anàlisi de les dades de l’enquesta 

Entre els mesos d’octubre 2019 i de gener de 2020, amb la col·laboració d’un alumne del 
grau de pedagogia, es recolliren dades i aquestes s’integren en un document amb les del 
2017, on hi figuren totes les preguntes i les respostes. Aquest document fou facilitat a la 
Comissió Supramunicipal per a l’anàlisi i la proposta eventual d’actuacions. 

 

Quarta fase: Elaboració de documents de suport per crear consells escolars 
municipals 

Es dissenyen diferents documents de suport per crear i dinamitzar els consells escolars 
municipals. Inclouen aspectes clau com ara:  

● Normativa per la qual es regeixen des d’un àmbit estatal i autonòmic 
● Definició i funcions 
● Membres que el componen  
● Organització i funcionament  
● Elements a tenir en compte en l’elaboració del reglament 

 

Cinquena fase: Difusió de les dades i dinamització municipal 

Tots els membres del CEM treballen les conclusions de l’estudi. Una vegada elaborat un 
document definitiu, el CEM en pot presentar una part o la totalitat, segons s’acordi, a les 
regidories d’educació, en una trobada o de forma individual, segons el que el Ple 
estableixi.   

 

3. Resultats i estat de la qüestió 

La informació que oferim a continuació es basa en les dades aportades pels municipis que 
varen contestar les enquestes de 2017 i 2019, o de les aportades pels contactes telefònics, 
per correu electrònic o de forma presencial amb els diferents consistoris. 

Així mateix, també s’ha aprofitat la informació publicada sobre normativa i funcionament 
dels consells escolars municipals.  

Donat que el nombre total d’enquestes és més baix del desitjat i que no totes les respostes 
faciliten la informació amb l’amplitud que ens hagués agradat i a la qual es va renunciar 
per afavorir el màxim d’enquestes contestades, la lectura de les dades s’ha de fer amb 
cautela i tenint en compte aquestes limitacions.  
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S’ha de dir que, la voluntat era analitzar els resultats des de la Comissió Supramunicipal 
durant el primer semestre de 2020, però la declaració d’estat d’alarma per la situació 
generada per la covid-19, i el posterior confinament, no ens va permetre fer-ho dins aquest 
termini.  

Responen les enquestes els municipis següents:  

Municipi Enquesta 2017 Enquesta 2019 

Alaró X  

Alcúdia X  

Algaida X X 

Andratx X  

Binissalem X  

Búger  X 

Bunyola X  

Calvià X  

Campanet X X 

Campos X  

Capdepera  X 

Consell X  

Costitx X  

Deià X  

Esporles X X 

Estellencs X X 

Felanitx X  

Inca X  

Lloret de Vistalegre X  

Lloseta  X 

Llucmajor X X 

Manacor X X 

Mancor de la Vall X  

Maria de la Salut X X 

Marratxí  X 

Montuïri X X 



                                                   

11 
Informe 2021 dels consells escolars municipals de Mallorca 

Palma X  

Pollença X X 

Porreres X  

Puigpunyent X  

Santa Margalida X  

Santa Maria del Camí X  

Ses Salines X  

Sóller  X 

Son Servera X X 

Taula 1. Relació de municipis participants de les enquestes 2017 i 2019 

Des del CEM pensam que no es pot entendre la realitat dels consells escolars municipals 
sense contextualitzar-los respecte de la població del municipi i dels centres educatius que 
tenen. Per això, a continuació figura una taula de tots els municipis de Mallorca, amb les 
dades relatives a població, densitat (nombre d’habitants per km2), població escolaritzada 
i nombre de centres educatius.  

 

Municipis Població 

(1-1-2019) 

Densitat 

 (hab. per km2) 

(1-1-2019) 

Població 

escolaritzada 

(curs 18-19) 

Centres educatius 

(curs 18-19) 

Alaró 5572 121,97 704 3 

Alcúdia 20241 338,18 4049 15 

Algaida 5642 62,90 530 3 

Andratx 11271 138,54 1854 8 

Ariany 868 37,77 65 1 

Artà 7845 56,17 2402 9 

Banyalbufar 515 28,56 0 - 

Binissalem 8567 287,96 2205 9 

Búger 1050 126,84 45 1 

Bunyola 6809 80,46 570 4 

Calvià 50559 348,98 7449 33 

Campanet 2640 76,40 232 2 

Campos 10862 72,66 2408 11 

Capdepera 11868 216,31 1471 7 

Consell 4053 296,09 439 2 
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Costitx 1288 83,89 97 1 

Deià 617 40,83 37 2 

Escorca 212 1,52 38 3 

Esporles 5062 143,54 817 5 

Estellencs 315 23,53 10 1 

Felanitx 17780 104,86 3264 13 

Fornalutx 660 33,87 31 1 

Inca 33319 571,60 8916 25 

Lloret 1372 78,73 161 2 

Lloseta 5988 495,41 585 1 

Llubí 2273 65,14 200 1 

Llucmajor 36914 112,87 5092 19 

Manacor 43808 168,52 9764 30 

Mancor 1509 75,93 177 2 

Maria de la Salut 37193  73,03 214 1 

Marratxí 2227 686,55 6448 23 

Montuïri  2912 70,87 307 3 

Muro 7085 120,93 1146 6 

Palma 416065 2128,09 77621 229 

Petra 2860 40,78 264 3 

Pollença 16283 107,73 2346 12 

Porreres 5502 63,36 1139 5 

Puigpunyent  2012 47,59 224 2 

Sa Pobla 13475 277,54 3436 12 

Sant Joan 2108 54,75 197 1 

Sant Llorenç 8431 102,86 949 7 

Santa Eugènia 1561 77,15 154 2 

Santa Margalida 12485 144,41 1751 5 

Santa Maria del Camí 7375 196,20 1221 5 

Santanyí 12237 98,36 1572 10 

Selva 4014 82,41 395 6 
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Sencelles 3290 62,29 315 2 

Ses Salines 4960 127,14 432 3 

Sineu 3862 80,97 1220 3 

Sóller 13705 320,74 1897 13 

Son Servera 11568 271,89 1876 6 

Valldemossa 1969 45,97 144 3 

Vilafranca de Bonany 3380 141,18 937 4 

Taula 2. Dades de població, territori i total de centres educatius i de persones escolaritzades per municipis 

Les dades sobre la població i el territori s’han extret de l’IBESTAT, que es varen publicar 
l’1 de gener de 2019. 

Les dades relatives a centres educatius i escolarització procedeixen de la Conselleria 
d’Educació i Universitat i, d’acord amb el moment que es va fer l’enquesta, hi hem fet 
constar les del curs 2018-2019. Les dades de matriculació corresponen a les que figuraven 
el juny de 2019 en el programa de gestió. Les dades relatives al total de centres 
s’obtingueren de l’oferta formativa del curs 2018-2019 publicades per la mateixa 
Conselleria. 

En la taula que figura a continuació s’amplia la informació pel que fa a la tipologia de 
centres. Per això s’han especificat els que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, 
primària i secundària, d’acord amb la titularitat: públics o municipals, concertats i privats, 
i aquells que imparteixen ensenyaments de règim especial. També s’hi han inclòs els 
serveis de formació permanent i d’acompanyament i el suport en el procés de formació 
de tota la comunitat educativa, tots aquests d’àmbit municipal. 

 

Municipis 

E
I 
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I 
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IE
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A
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Alaró 1  1   1      3 

Alcúdia 2 1 5  2 1  1 1 1 1  15 

Algaida 1  1     1    3 

Andratx 2  3 1 1    1  8 

Ariany   1        1 

Artà 2  2 1 2  1  1  9 

Banyalbufar           - 

Binissalem 1 1 2 1 1 1 1  1  9 

Búger   1        1 

Bunyola 1  2       1  4 
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Calvià 10 1 11 3  3  2 1 2  33 

Campanet 1  1        2 

Campos 1 2 2 1 1  1  1 2 11 

Capdepera 2  2 1   1  1  7 

Consell 1  1        2 

Costitx   1        1 

Deià 1  1        2 

Escorca     1  1   1 3 

Esporles 1  1 1   1   1 5 

Estellencs   1        1 

Felanitx 3 1 4 1 1  2  1  13 

Fornalutx   1        1 

Inca 1 3 4 2 7  1 1 1 5 25 

Lloret 1  1        2 

Lloseta   1        1 

Llubí   1        1 

Llucmajor 1 5 6 2 3 1    1 19 

Manacor 3 1 9 3 5 2 2 1 1 3 30 

Mancor 1  1        2 

Maria de la 

Salut 

  1        1 

Marratxí 2 4 5 4 5 1 2    23 

Montuïri  1  1    1    3 

Muro   1 1 1  1  1 1 6 

Palma 14 47 48 23 49 24 8 1 5 10 229 

Petra  1 1     1   3 

Pollença 1 3 4 2 1   1   12 

Porreres 1  1 1 1  1    5 

Puigpunyent  1  1        2 

Sa Pobla 1 1 4 2 1 1 1  1  12 

Sant Joan   1        1 

Sant Llorenç 3  3    1    7 
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Santa Eugènia 1  1        2 

Santa 

Margalida 

1  2 1   1    5 

Santa Maria  1  1 1 1  1    5 

Santanyí 2  5 1 1  1    10 

Selva 1  4    1    6 

Sencelles 1  1        2 

Ses Salines 1  2        3 

Sineu 1  1 1       3 

Sóller 1 2 4 1 2  1  1 1 13 

Son Servera  1 2 1   1  1  6 

Valldemossa 1  1    1    3 

Vilafranca  1  1    1  1  4 

Taula 3. Relació de municipis i els seus centres educatius 

Per ampliar la informació de la taula anterior, a continuació es relacionen les tipologies 
dels centres incloses dins cada una de les categories: 

  

NOMENCLATURA TIPUS DE CENTRE 

EI  Escola infantil pública/municipal de 1r cicle i 2n cicle 

CEI Centres d’educació infantil privats de 1r i 2n cicle 

CEIP  Centres d’educació infantil i primària públics 

Centres d’educació infantil, primària i ESO públics 

Centre integrat d’educació infantil, primària i ensenyaments 
elementals de música públics 

Centres públics d’educació especial 

IES 

 

Instituts d’educació secundària 

Centres integrats de formació professional públics 

Institut d’ensenyament a distància 

Escola Superior d’Art Dramàtic  

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears  

CC 

 

Centres privats concertats/cooperatives 

Centres concertats de formació professional 
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Centres concertats d’educació especial 

Privats 

 

Centres privats de formació professional 

Centres privats 

Centres docents estrangers privats 

E. Música Conservatori públic o municipal 

Idiomes Escola oficial d’idiomes i subseus o ampliacions 

Adults Centres públics d’educació per a adults  

Aules d’educació per a adults municipals o de la Mancomunitat 

Centres privats que imparteixen educació de persones adultes 

Altres 

 

Centres d’ensenyament de professors 

Equips d’atenció primerenca i subseus 

Equips d’orientació educativa i psicopedagògica, i subseus 

Equips de serveis especialitzats EAC, EADISOC 

Escoles de música municipals 

Centres autoritzats d’ensenyaments elementals música i/o dansa 

Camps d’aprenentatge 

Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears 

Aula Hospitalària de Son Espases 

Taula 4. Tipologia de centres 

 

3.1 Municipis amb consell  escolar  municipal 

Segons les dades recollides, només 17 municipis disposen de consell escolar municipal. 
També, i d’acord amb les dades que tenim, hi ha 2 municipis que en el seu moment 
crearen aquest òrgan, però ara ens informen que resten inactius. D’una altra banda, en el 
moment de rebre les respostes (primer trimestre de 2020), 2 municipis ens indicaren que 
el tenien en procés de constitució.  

Vegem ara en la taula següent la relació de municipis i els que tenen consell escolar 
municipal constituït, amb l’any de creació i la publicació del reglament:  

 

Municipis Consell 

escolar 

municipal 

Any  

de creació 

Any 

 de 

publicació 

del 

reglament 

actual 

Observacions 

Alaró No    
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Alcúdia Sí  1998 BOCAIB núm. 77, de 13 de  juny 

de 1998 

Algaida No    

Andratx    Inactiu 

Ariany No    

Artà    Inactiu 

El 4 de juliol de 2019 aprovaren un 

reglament de participació 

ciutadana, on hi ha un consell 

d’infants 

Banyalbufar -    

Binissalem Sí  2013 Es publica una modificació en el 

2013, en el BOIB núm. 11, de 22 

de gener de 2013 

Búger No    

Bunyola No   Existeix una proposta de reglament 

Calvià Sí 2012 2012  BOIB núm. 72, de 29 de maig de 

2012 

Campanet No    

Campos No    

Capdepera Sí 2009 - El reglament no està publicat en el 

BOIB 

Consell No    

Costitx No    

Deià No   Tenen Consell Municipal 

d’Infància 

Escorca No    

Esporles No    

Estellencs No    

Felanitx Sí  2000 Composició i funcionament 

aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 

8 de maig de 2000 

Fornalutx No    

Inca Sí  1994  

Lloret No    

Lloseta No    

Llubí No    
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Llucmajor Sí  2015 BOIB núm. 109, de 18 juliol de 

2015 

Manacor Sí  2006 BOIB núm. 160, de 22 de 

novembre de 2014. 

Tenen Consell d’Infants 

Mancor No    

Maria de la Salut No    

Marratxí Sí  2010  

Montuïri     En procés de creació 

Muro     

Palma Sí  2004 BOIB núm. 12, de 23 de gener de 

2007. 

Tenen Consell de la Infància i de 

l’Adolescència 

Petra No    

Pollença Sí  2009 BOIB núm. 78, de 30 de maig de 

2009 

Porreres Sí  2013 BOIB núm. 168, de 5 de desembre 

de 2013 

Puigpunyent  No    

Sa Pobla Sí  2011 BOIB núm. 48, de 2 d’abril de 

2011 

Sant Joan No    

Sant Llorenç No    

Santa Eugènia No    

Santa Margalida No    

Santa Maria del Camí Sí    

Santanyí Sí  2017 Primera reunió el setembre de 

2017. 

Tenen Consell d’Infància i 

Adolescència 

Selva Sí  2017 Aprovat el Reglament pel   

Ple de l’Ajuntament el 30 de maig 

de 2017 

Sencelles No    

Ses Salines No    

Sineu No    
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Sóller Sí  1997 BOIB núm. 97, de 19 de juliol de 

2014 

Son Servera    En procés de creació 

Valldemossa No    

Vilafranca de Bonany No    

Taula 5. Municipis amb consell escolar municipal 

Segons la normativa vigent, és potestativa la creació del consell escolar municipal en 
aquells municipis que només tenen un sol centre escolar. Actualment, i d’acord amb les 
dades del curs 2018-2019, sós 9 municipis: Ariany, Búger, Costitx, Estellencs, Fornalutx, 
Lloseta, Llubí, Maria de la Salut i Sant Joan. Tots aquests amb un centre CEIP. Segons la 
normativa aplicable, en aquests centres assisteix un representant de l’Ajuntament en els 
consells escolars de centre. 

Hem d’afegir que Banyalbufar no té cap centre escolar i, per tant, no és obligatori la 
creació de consell escolar municipal. Els infants i joves d’aquest municipi tenen com a 
centres de referència el CEIP i l’IES del municipi d’Esporles. També disposen de 
transport escolar d’acord amb la zona Palma Nord.  

En la taula que figura a continuació hem identificat els 14 municipis que, malgrat tenen 
algun centre més, només un d’ells és de règim general. La resta de centres són escoles 
infantils de primer cicle, públiques, municipals o privades autoritzades, o altres com 
escoles de música.  

MUNICIPI NOMBRE I TIPOLOGIA DE CENTRES 
Algaida 1 EI, 1 CEIP , 1 escola municipal de música 
Campanet 1 EI, 1 CEIP 
Consell 1 EI, 1 CEIP 
Deià 1 EI, 1 CEIP 
Escorca 1 CC, 1 escola de música 
Lloret de Vistalegre 1 EI, 1 CEIP 
Mancor 1 EI, 1 CEIP 
Montuïri  1 EI, 1 CEIP, 1 escola municipal de música 
Petra 1 CEI, 1 CEIP, 1 escola municipal de música  
Puigpunyent 1 EI, 1 CEIP 
Santa Eugènia  1 EI, 1 CEIP 
Sencelles 1 EI, 1 CEIP 
Valldemossa 1 EI, 1 CEIP, 1 escola municipal de música 
Vilafranca de Bonany 1 EI, 1 CEIP, 1 CEPA Mancomunitat, 1 escola de música 

Taula 6. Municipis amb un centre de règim general i altres centres educatius 

 
De la relació anterior ens agradaria destacar el municipi de Deià, no té consell escolar 
municipal, però sí que té creat un òrgan de participació que és el Consell Municipal de la 
Infància, el reglament del qual està publicat en el BOIB núm. 59, de 12 de maig de 2018. 
A continuació se’n transcriu un fragment de la constitució: 
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Imatge 1. Fragment del BOIB núm. 59, de 12 de maig de 2018 / Consell Municipal d’Infants i Adolescents de Deià 

 
El Consell Escolar de les Illes Balears, l’any 2009, va publicar en el seu Full informatiu 
un monogràfic sobre consells escolars. En aquest document hi constaven la relació de 
consells escolars municipals creats fins al moment: 

 

Imatge 2. Fragment del Full informatiu monogràfic núm. 4, setembre-octubre de 2009 del CEIB 

 
Com a resum de les dades d’aquest apartat hem de dir que del total de 53 municipis a 
Mallorca:  
 
* 17 tenen consells escolars municipals (9 d’aquests foren creats abans de 2009) 
* 2 estan en procés de creació 
* 2 foren creats en el seu moment i ara resten inactius (1 fou creat abans de 2009) 
* 9 tenen un sol centre 
* 14 tenen només un centre educatiu, la resta de centres són altres tipologies, un d’ells té 
un consell municipal de la infància 
* 8 no tenen encara creat el Consell Escolar Municipal (més de 2 centres) 
* 1 no té cap centre escolar 
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3.2 Organització i composició  

Els consells escolars municipals han de disposar d’una persona que assumesqui el càrrec 
de presidència, una de vicepresidència i un nombre de vocalies que no pot ser superior a 
30, condicionat pel nombre d’escoles de cada municipi, aquestes vocalies són ocupades 
per: 

- Persones en representació del professorat 
- Persones en representació dels pares i mares de l’alumnat 
- Persones en representació de l’alumnat 
- Persones en representació del personal d’administració i serveis del centre 
- Persones en representació de l’Ajuntament 
- Persones en representació dels centres educatius públics i privats del municipi, en 
proporció a la seva representativitat 
- També pot haver-hi vocals designats per l’Ajuntament en representació 
d’associacions o entitats d’àmbit local o en virtut de capacitats o mèrits personals 
relacionats amb l’educació. 
- L’Ajuntament ha de designar un funcionari perquè dugui a terme les funcions de 
secretaria. 
 
 
 
A continuació es presenta una taula resum amb la composició i l’estructura dels diferents 
consells escolars municipals, d’acord amb el que publiquen en els reglaments:



 
Municipi 

E
sp

ai
s 

 e
d

u
ca

ti
u

s*
 

Membres i sistema d’elecció 

Centres* 

T
ot

al
 

Professorat 

T
ot

al
 

Famílies 

T
ot

al
 

Alumnat 

T
ot

al
 

PAS 

T
ot

al
 

Ajuntament 

T
ot

al
 

Alcúdia 15 Tots els directors/es 
dels centres públics i 
privats ubicats al 
municipi (EI, CEIP, 
IES, CEPA, CC) 

11 1 representant del 
professorat de cada 
centre, elegit entre els 
que formen part del 
consell escolar de 
centre 

11 1 representant de 
pares i mares per cada 
centre, elegit entre els 
que formen part del 
consell escolar de 
centre   

+ 
1 representant de cada 
junta directiva de les 
AMPA 

11 
+ 
8 

3 alumnes en 
representació dels 
alumnes d’ESO, 1 
dels de batxillerat i 
dels alumnes de cicles 
formatius, elegits per 
les juntes de delegats 

5 1 representant del 
personal 
d’administració i 
serveis, entre el 
col·lectiu de consells 
escolars municipals 

1 1 regidor/a de cada un 
dels partits amb 
representació a 
l’Ajuntament que són 
nomenats pel Ple 

+ 
Presidència de batlia 

7 
+ 
1 

Binissalem 9 Directiva de l’IES 
Binissalem, CEIP N. 
Sra. Robines, CEIP 
Binissalem, Escoleta 
Municipal,  CC 
L’Assumpció i una 
escoleta privada 

6 Professorat  dels 
mateixos centres 

6 Pares i mares dels 
mateixos centres 

6 Alumnat de 
secundària 
respectivament de 
l’IES Binissalem  i 
del CC  L’Assumpció 

2 Representen personal  
de serveis de l’IES 
Binissalem i 
L’Assumpció 

2 1 representat de cada 
grup polític municipal 
+ 
Presidència de batlia 

4 
+ 
1 

Calvià 33 4 proposats per la  
Conselleria Educació. 
2 d’ells, com a mínim, 
de centres públics. 1 
de primària i 1 d’IES; 
i 1 vocal proposat pel 
centre privat 

5 4 són elegits entre  els 
diferents consells 
escolars de centres 
infantil i primària i 2 
de consells escolars 
d’IES 

6 4 proposats per les 
associacions de pares 
i mares d’alumnes 
dels centres públics, 
EI i EP; i 3 proposats 
per associacions IES 

7 Elegits per l’alumnat 
que hi ha en els 
consells escolars de 
centre a IES, de 2 
instituts diferents 

2 Elegits pel personal que 
es representant en els 
consells escolars, 1 
CEIP i 1 IES 

2 1 representant de cada 
grup municipal i 
representants dels 
diferents serveis 
municipals amb 
incidència a centres, 
prioritat dels 
educatius, socials, de 
seguretat i 
manteniment 
+ 
Presidència de batlia 

7 
+ 
1 
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Capdepera 7 1 de cada centre: EI Es Ferreret, EI Eriçons, CEIP 
S’Alzinar, CEIP S’Auba, IES Capdepera 

  

5 Representants de les 
AMPA 

3     Personal tècnic 
d’educació + 
regidoria àrea 

educació 
(presidència) 

2 

Felanitx 1 representant de l’equip directiu de tots els centres 
educatius: escoletes, CEIP, IES, CC, escoles de 

música i aula d'adults 

13 1 membre de cada 
una de les AMPA 

dels centres 

 1 representant 
d’alumnes de 
batxiller o FP i 1 
representant 
d’alumnes ESO 

2   Regidoria de l’làrea 
d’educació  

+ 
Presidència de batlia 

2 

Inca  1 director/a de cada 
centre docent del 
municipi (CEIP, CC, 
CEE, EOI, IES i 
CEPA) 

14 Representants del 
professorat de 
diferents nivells 
educatius 

6 Representants de les 
famílies de diferents 
nivells educatius 
(procedents de les 
AMIPA) 

4 Alumnat de 
secundària 

4 Representant del 
personal administratiu i 
de serveis dels centres 
docents 

1 Presidència: 
batle/essa; 
vicepresidència: 
regidor/a d’educació; 
convidats: 
representats de cada 
grup polític 

2 

Llucmajor 2 directors/es CEIP 
2 directors/es  

CC/privats 
 1 director/a d’IES 

5 Professorat vocals 
representants consells 

escolars: 
2 CEIP,  2 CC,  2 IES 

6 Pares i mares vocals 
de les AMPA: 

3 CEIP, 2 CC i 2 IES 

7 2 representants 
alumnat dels consells 

escolars IES i 1  
consell escolar CC 

3 Representants de PAS 
en els consells escolars 

(1 CEIP i 1 IES) 

2 Representants de la 
corporació municipal 
(com a mínim 1 de 

cada grup municipal) 
+ 

Presidència de batlia 

5 
+ 
1 

Manacor Persones en 
representació dels 
centres: 2 centres 
públics i 1 centres 

concertats 

3 Representants de 
cada nivell; 2 de 

centres públics i 1 de 
centres concertats 

3 Representants de les 
AMIPA: 2 centres 
públics i 1 centres 

concertats 

3 Alumnes: 1 de 
centres públics i 1 de 

centres concertats 

2 PAS 1 2 tècniques 
d’educació 

+ 
Presidència de batlia 

3 

Marratxí 1 director/a de cada centre educatiu 13 Representants de les 
AMIPA 

8 Alumnat de 
secundària de cada 

IES i del CC Es 
Liceu 

3 - Presidència batlia i 
regidoria educació 

2 

Palma  6  6  5  2  2 Representants de les 
àrees: Urbanisme, 

Manteniment, 
Esports i Joventut, 
Educació i Serveis 

Socials 
+ 

Presidència de batlia 

5 
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Pollença 5 representants dels centres de primària,  
3 representants dels centre de secundària i 2 dels 
centres 0-3 

10 Representants elegits 
de les mateixes 
APIMA: 1 EI, 2 
CEIP i 1 IES 

4 Representants dels 
centres educació 
secundària i FP 

2 PAS 1 3 representants de 
l’equip de govern i 2 

de l’oposició 
+ 

Presidència de batlia 

5 
+ 
1 

Porreres 1 director/a de cada 
centre i el titular del 

centre concertat 

5 1 de cada centre 
elegits entre membres 
dels consells escolars 

(1/2) 

4 1 de cada centre 
elegit entre els dels 

consells escolars 
(1/2) 

4 Representant de l’IES 1 Representant del PAS 1 1 representant de la 
corporació municipal 

(batlia o regidoria 
d’educació) 

1 

Sa Pobla 1 professor/a proposat pel claustre que pot ser el 
director/a o un membre de l’equip directiu de 

cadascun dels centres d’ensenyament (inclòs adults i 
escola infantil) 

9 1 persona proposada 
per l’AMIPA, que 

poden ser els 
presidents de cada 

centre 

8 1 representant 
alumnat proposat pels 

respectius consells 
escolars dels centre: 

IES i CEPA 

3 Representants del PAS 
proposats pels sindicats 

més representatius 
segons el resultat de les 

darreres eleccions 

2 1 representant per 
cada grup polític 

+ 
Presidència de batlia 

vicepresidència 
regidoria d’educació 

4 
+ 
1 

Santa Maria  Sense dades 

Santanyí 
 

Sense dades 

Selva 
 

Directors/es de tots els centres educatius i de les 
escoles infantils municipals 

4 
+ 
1 

Presidents/es de totes les 
associacions de pares i mares 

i 1 representant de cada 
centre, entre els electes als 
consells escolars de centre 

- - 1 regidor/a de cada 
grup polític 

+ 
Presidència i 

vicepresidència de 
batlia i tinents de 

batle 

3 
+ 
1 

Sóller 1 representat del professorat de cada escola  1 pare/mare de l’IES i 
1 pare/mare de cada 
centre educatiu públic 
i privat. Nomenats per 
les APA. 

 2 alumnes d’ESO, 1 
de públiques i 1 de 
concertades, 1 de 

batxillerat o FP, i 1 
de centre adults 

4 Personal administratiu i 
laboral de l’IES 

1 1 representant dels 
partits polítics de 

l’oposició 
+ 

Presidència de batlia 

 

 

 

 

 



 

Municipis Altres representants To
tal 

Observacions Total 

Alcúdia 1 representant de les 
guarderies del municipi, que 
és elegit entre el col·lectiu 
de guarderies ubicades al 
municipi 

1 Els serveis educatius a nivell 
autonòmic poden designar 

representants a les sessions del 
CEM. 

 

Binissalem Vocals en representació de: 
- Assoc. ecologista 
GADMA 
- Policia local 
- Centre de salut 
- Tèc. educatiu municipal 

1 

4 El reglament incorpora tots els 
centres existents en el 2013, però 
apunta que es veu modificat en 
funció de la vigència de cada centre. 
En relació amb les escoles infantil 
públiques i privades, només hi ha un 
representació, tot i que el municipi té 
altres CEI Cas Jai Tit, Binipetit, 
Menudall i Busquetes. 

31 

Calvià Vocal en virtut de les 
capacitats/mèrits personals 
relacionats amb l’educació 

1 D’acord amb la representació actual 
d’alumnat entre pública i privada, la 
representació del sector privat no pot 
superar el 5 % del total de membres. 

31 

Capdepera Vocals representants de 
l’escola de música, dels 
clubs esportius, de medi 
ambient i de l’aula d’adults 

4  14 

Felanitx Representant de serveis 
socials 

1  -- 

Inca  1 repres. del Patronat de la 
Llar d’Infants Toninaina 
1 repres. de les escoles 

municipals 
1 repres. de les escoles 

d’educació infantil privades  
1 repres. de les entitats 
educació lleure infantil  
1 repres. associac. veïns  

2 repres. Conselleria Educ.  

7 És el Consell Municipal d’Educació. 
No tenen publicat el reglament en el 
BOIB, però sí s’ha aprovat en sessió 
plenària de l’Ajuntament. 

38 

Llucmajor Repres. administració 
educativa, proposat per la 
Conselleria d’Educació 

1 Són convidats representants d’altres 
serveis municipals educatius, serveis 
socials, manteniment, seguretat...  

30 

Manacor 2 representants Conselleria 
Educació 

2 personalitats de prestigi  
del camp de l’educació 

4   

Marratxí 1 escola municipal música 
1 escola munic. ceràmica 

1 escola infantil 0-3 

3  30 

Palma Vocals designats lliurement 
per l’Ajuntament en 

representació 
d’associacions i entitats o 

entre persones de reconegut 
prestigi dins l’àmbit 

educatiu 

4  31 

Pollença 1 representant de la Conselleria 
d’Educació 

Participen sense vot també: 
1 tècnica educació, 1 SMOE, 

1 mestra escola adults,  
mediadora cultural 

25 

Porreres    
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Sa Pobla 1 policia tutor 
1 tècn. coord. Serv. Socials 
1 tècn. Serv. Med. Cultural 

3  30 

Santa Maria  Sense dades 

Santanyí Sense dades 

Selva    

Sóller 1 representant de l’oposició  30 

Taula 7. Resum dels representants en els consells escolars municipals 

 

En els reglaments publicats pels municipis següents podem trobar el procediment de 
selecció dels seus membres: 

⮚ Alcúdia: els consells escolars de centre han de canalitzar el procés d’elecció de 
pares i mares, alumnat, professorat i personal no docent. 

⮚ Calvià: l’elecció dels membres de cada sector està inclòs dins el Reglament. Els 
vocals de l’Ajuntament són elegits en el Ple municipal, igual que les persones de 
reconegut prestigi i representants d’altres entitats. Entre els representants dels centres 
públics proposats per la Conselleria un ha de ser un director o directora de CEIP i un ha 
de ser director o directora d’un IES. La persona titular del centre privat escull el seu 
representant. Els representants del professorat, PAS i alumnat es trien per votació entre 
els membres d’aquests sectors representats en els diferents consells escolars dels centres. 
Els representants de les famílies per votació i amb l’acord entre les APIMA. 

⮚ Llucmajor: els vocals de l’Ajuntament es designen per acord del Ple municipal. 
Els representants dels centres s’elegeixen per acord o votació entre els equips directius. 
Els representants del professorat, alumnat i PAS es voten i es trien  entre els membres que 
formen part d’aquests sectors en els consells escolars de centre. Es renova la meitat cada 
dos anys.  

⮚ Manacor: es comunica per carta o per correu electrònic als diferents sectors que 
composen el Consell Escolar Municipal que proposin els candidats. Una vegada 
proposats, es convoquen les reunions per sectors i d’entre els membres presents es 
seleccionen els representants al Consell Escolar Municipal. 

⮚ Marratxí: es seleccionen amb la major representativitat, tant en els centres públics 
com en els concertats; tenen els màxims representants per llei, intenten rotar amb totes 
les entitats locals i que hi hagi representants de totes les etapes educatives. La dificultat 
és tenir el màxim de representació i moltes entitats han de rotar i no hi poden ser presents. 

⮚ Palma: té la composició, estructura, competències i funcionament d’acord amb la 
normativa vigent, amb la garantia que el nombre de representants del professorat, dels 
pares i mares, de l’alumnat i del PAS no sigui percentualment inferior a la representació 
d’aquests sectors en el Consell Escolar de les Illes Balears. 

⮚ Pollença: són elegits segons reglament, de manera democràtica. Designats per 
l’Ajuntament a proposta de les entitats o organitzacions representades. 

⮚ Porreres: la representació és per sectors elegits entre els membres dels consells 
escolars dels centres, els representants dels centres entre les direccions, els vocals de 
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l’Ajuntament per acord del Ple. S’adopta en la mesura que es pot una composició 
paritària.  

⮚ Sa Pobla: la designació es fa segons les propostes dels òrgans i/o entitats o 
associacions relacionades. 

⮚ Sóller: elegits segons reglament, però després cada entitat escull lliurament. 
Professorat (1 de de cada escola), alumnat de l’associació més representativa, pares i 
mares nomenats per les AMPA més representatives. Pensen que no tenen dificultats en 
l’elecció. Tenen estabilitat en la participació. Pensen que està recollida tota la comunitat 
educativa.  

 

3.3 Freqüència i horari de les reunions 

Tots els consells escolars municipals mantenen entre 2 i 4 reunions anuals. D’acord amb 
el quadre següent podem veure què en diuen els seus reglaments, i així ho incorporen en 
les enquestes: 

Municipis Freqüència i calendari de les reunions de les sessions plenàries segons els 

reglaments 

Alcúdia Mínim 2 vegades a l’any (al començament de curs escolar i a l’acabament) 

Andratx Mínim 2 vegades a l’any i sempre que es consideri necessari 

Artà   

Binissalem 1 per trimestre des de 2016, encara no modificat en el reglament (abans 2/any) 

Calvià Mínim 2 vegades a l’any (1 primer trimestre del curs, 1 darrer trimestre del 

curs) 

Capdepera 2 obligatòries (segons enquesta) 

Felanitx Mínim 3 (1 a principi de curs, 1 el mes de gener i 1 a final curs) 

Inca Mínim 2 vegades (1 a principi de curs i 1 a final de curs) 

Llucmajor Mínim 2 vegades (1 a principi de curs i 1 a final de curs) 

Manacor Mínim  2  i la Comissió Permanent cada 3 mesos 

Marratxí Mínim 2 

Palma Mínim 2 vegades (1 a principi de curs i 1 a final de curs) 

Pollença 1 vegada per trimestre escolar i coincidint amb l’inici  eli final del curs escolar 

Porreres Mínim 1 a l’any (a ser possible a final de curs). La CP 1 cop per trimestre 

Sa Pobla Mínim 2 vegades a l’any (1 primer quadrimestre curs i 1 a final de curs) 

Santa Maria del Camí 3 

Santanyí  

Selva Mínim cada trimestre en caràcter ordinari 

Sóller Mínim 2 (1 a principi de curs i 1 a final de curs) 

Taula 8. Freqüència i calendari de les sessions plenàries dels consells escolars municipals 
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Montuïri, en el moment de facilitar-nos les respostes, estava pendent d’aprovar el seu 
reglament, malgrat ens informen que establirà com a mínim 1 reunió anual, però confien 
fer-ne 1 cada trimestre. 

Pel que fa a l’horari, disposam únicament de la informació del Consell Escolar Municipal 
de Sóller, que ens diu que fan les reunions l’horabaixa. 

 

3.4 Suport econòmic i administratiu 

No hi ha cap municipi que en les enquestes ens expliqui que es disposa de partida 
pressupostària específica per al desenvolupament del Consell Escolar Municipal. Però 
tots incorporen, d’acord amb el marc legal, una persona entre el funcionariat de 
l’Ajuntament per fer les tasques de secretaria, amb veu però sense vot. 

 

3.5 Funcions i temàtiques tractades 

A continuació exposam les funcions que es relacionen en els diferents reglaments:  

⮚ Elevar propostes i criteris de prioritats en la programació municipal educativa.  

⮚ Col·laborar amb el departament municipal corresponent en l’elaboració del cens 
anual d’alumnes que s’han de matricular.  

⮚ Organitzar activitats extraescolars per a alumnes i preparar la utilització de centres 
públics d’acord amb els consells escolars de cada centre.  

⮚ Impulsar la formació de pares i mares a través de les activitats pròpies, amb la 
col·laboració de les associacions de pares i mares d’alumnes.  

⮚ Impulsar la integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials dins les 
escoles ordinàries i donar-los suport.  

⮚ Revisar el procés d’escolarització i zonificació.  

⮚ Dur a terme actuacions relatives a l’absentisme escolar i al reforç educatiu.  

⮚ Planificar i elaborar criteris d’ubicació, construcció, renovació i manteniment dels 
centres docents públics del terme municipal.  

⮚ Proposar actuacions i disposicions municipals relatives als serveis educatius 
complementaris i extraescolars, amb incidència en el funcionament dels centres docents 
no universitaris.  

⮚ Proposar actuacions i normes municipals relatives a l’educació, en matèries com 
l’educació compensatòria, l’educació d’adults, l’educació infantil i l’educació especial.  

⮚ Dissenyar, planificar i dur a terme campanyes concretes de sensibilització o 
d’informació que afecten la comunitat educativa.  

⮚ Proposar convenis i acords de col·laboració per millorar la qualitat del servei 
educatiu dins l’àmbit del municipi.  

⮚ Fomentar les activitats, els recursos i els serveis que tendeixin a la renovació 
pedagògica.  
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⮚ Millorar la qualitat educativa incidint en l’adaptació de la programació del centre 
en l’entorn.  

⮚ Elaborar criteris de fixació, distribució i gestió dels recursos econòmics que els 
ajuntaments han d’invertir en matèria d’educació.  

⮚ Canalitzar les propostes educatives dels diferents sectors de la comunitat 
educativa en relació amb el municipi.  

 

3.6 Valoració de la participació i implicació en el municipi 

A continuació es transcriuen les respostes pel que fa a les valoracions d’implicació i 
dificultats de participació.  

Les aportacions i valoracions positives fan referència a: 

⮚ La participació heterogènia. 

⮚ La comunitat educativa està més acostumada a la participació.  

⮚ La implicació i necessitat de participació d’altres entitats i associacions del poble: 
joventut, escoles d’adults, escoles de música, associacions d’esplai... 

⮚ L’organització en comissions per agilitzar el funcionament o afegir reunions 
ordinàries més enllà de les dues obligatòries per normativa. 

⮚ Les activitats conjuntes amb totes les APIMA, o coordinadores d’APIMA dels 
municipis.  

⮚ La necessitat d’incloure la comunitat educativa 0-3 pública i privada.  

 

Així mateix s’expressen dificultats: 

⮚ De dinamització i implicació. 

⮚ La manca de personal tècnic educatiu, fet que dificulta molt poder aprofitar i 
gestionar les reunions. 

⮚ La novetat i la manca d’experiència sobre els temes i com tractar-los. 

⮚ L’extensió dels municipis i l’existència de diferents nuclis urbans allunyats.  

⮚ La participació baixa i irregular. 

⮚ Hi ha manca de coneixement entre la població d’aquest òrgan de consulta i poca 
participació.  

⮚ Les dificultats per trobar representants d’alguns sectors, com ara famílies o 
alumnat. 

⮚ La mobilització només quan hi ha dificultats properes.  

⮚ La manca de representació d’altres entitats (no poder superar el nombre marcat 
per la normativa). 
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3.7 Participació de l’alumnat 

El 100 % preveu la representació de l’alumnat en els seus reglaments; però manifesten 
dificultats de participació d’acord amb: 

* La coincidència de les reunions amb l’horari lectiu. 

* El contingut de les reunions sol ser molt específic: relatiu a l’organització educativa, les 
infraestructures escolars, les relacions amb l’Administració... 

* Les dificultats per recollir les opinions i fer arribar propostes a tot l’alumnat del 
municipi.  

* Només hi ha representació de secundària; la representació de l’alumnat de les altres 
etapes és molt complicada.  

 

3.8  Altres dades del funcionament i projectes concrets 

Ens sembla interessant destacar alguns projectes i programes concrets que es fan des de 
l’àmbit municipal:  

✔ Xarxa de Ciutats Educadores (AICE) i Ciutats Amigues de la Infància (UNICEF).  
Per poder entendre què signifiquen aquests projectes, a continuació es transcriu el que 
surt publicat en els webs oficials dels programes: 

* L’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) és una associació sense ànim 
de lucre, constituïda com una estructura permanent de col·laboració entre governs locals 
compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores. Qualsevol govern local que accepti el 
compromís pot convertir-se en un membre actiu de l’Associació.  

* Ciutats Amigues de la Infància és una distinció que atorga UNICEF a qualsevol ciutat, 
poble, comunitat o sistema de govern local per posar en valor el compromís amb el 
compliment dels drets de les nines, nins i adolescents, d’acord amb la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant. Han de constituir el consell d’infants.  

 

Municipis Xarxa Ciutats Educadores Ciutats Amigues de la Infància 

Algaida X  

Calvià  X 

Binissalem X  

Felanitx  X 

Inca  X 

Manacor X X 

Palma X X 

Santanyí  X 
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Taula 9. Municipis adscrits a la Xarxa Ciutats Educadores i Ciutats Amigues de la Infància 

 

✔ El Ministeri d’Educació ha guardonat el 2018 dos municipis mallorquins pels seus 
programes de prevenció i d’intervenció: 

* Ajuntament de Binissalem, pel seu programa contra l’absentisme escolar (dins la 
categoria de municipis amb menys de 20.000 habitants). 

* Ajuntament de Calvià, pel seu programa contra l’assetjament escolar (dins la categoria 
de municipis amb més de 20.000 habitants). 

 

4. Anàlisi i interpretació de dades 

Aquesta anàlisi es fa a partir de les dades recollides dels municipis participants en les 
enquestes de 2017 i 2019, tal com consten en la taula 1. Agraïm la participació dels 
municipis que ens han facilitat les dades. 

Com es pot observar en les dades de la taula 2, Mallorca està formada per municipis molt 
diversos, amb dimensions molt diferents, tant territorials com de població i alguns 
d’aquests amb nuclis dispersos en el seu territori. També, i d’acord amb les dades de les 
taules 3 i 4,  amb tipologia i oferta educativa diverses. 

En funció de les dades recollides en les enquestes, no es poden extreure conclusions 
úniques sobre la creació, l’organització i la funcionalitat dels consells escolars 
municipals. Però sí que podem constatar que el temps per constituir aquests consells 
escolars ja ha transcorregut i, en aquests moments, sembla que el procés a Mallorca està 
inacabat.  

En la taula 5 podem observar la relació de municipis que han constituït el seu consell 
escolar municipal. Amb les dades hem pogut analitzar aspectes de creació, composició, 
funcions i algunes aportacions de participació. Si més no, però, aquest estudi podria 
completar-se en un futur, analitzant la funcionalitat dels consells escolars municipals, 
d’acord amb la seva realitat municipal. També aprofundir en les vessants d’oportunitat i 
d’especificitat de millora educativa, que podria tenir un consell escolar municipal, 
especialment pel que fa en la projecció de l’educació en la construcció d’una comunitat 
de poble millor. 

En el resum de les dades de l’apartat 3.1 ja deim que del total de 53 municipis de 
Mallorca: 18 tenen consells escolars municipals, 2 estan en procés de creació, 1 fou creat 
en el seu moment i ara resta inactius, 9 tenen un sol centre, 14 tenen només un centre 
educatiu més altres centres de tipologies diverses, 8 no tenen encara creat el consell 
escolar municipal (més de 2 centres) i 1 no té cap centre escolar.  

Entenem que, de manera general, els consells escolars municipals creats compleixen amb 
la representació dels sectors obligatoris, d’acord amb el que publiquen en els seus 
reglaments. Per això, podem consultar la comparativa de la taula 6. També, i en el mateix 
apartat, s’especifica si en els reglaments s’incorpora el procés d’elecció dels membres 
representants de cada sector.  
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5. Temes oberts per a la reflexió 

La funció principal dels consells escolars municipals és coordinar la comunitat educativa, 
dotar d’un espai comú de trobada, on tots els sectors d’aquestes comunitats hi siguin 
representats. Sempre, i a partir de la recerca del consens, intentar estar informats, debatre 
i trobar respostes sobre els temes educatius del municipi, amb el suport de l’administració 
educativa. 

La valoració inicial de l’organització i del funcionament dels consells escolars municipals 
que hem fet amb aquest estudi, ens ha de servir per aportar algunes consideracions i uns 
punts de reflexió i debat, per millorar els consells escolars municipals i impulsar-ne la 
creació. També perquè els diferents aspectes analitzats puguin ser motiu de debat i treball 
en jornades futures. En definitiva, perquè puguin constituir-se com un element de suport 
per al bon funcionament de les accions educatives municipals.  

Cal un compromís de corresponsabilitat i coordinació entre diferents sectors de la 
comunitat educativa municipal, fer-se propers i treballar per a la ciutadania. Si només 
consisteix a assistir a reunions per rebre informacions, però no hi ha ocasió de poder 
expressar i debatre les opinions o emetre informes i propostes, l’existència deixa de tenir 
sentit i els membres es senten desmotivats, i minva considerablement la participació i 
implicació. El grau de participació es relaciona amb els resultats i les respostes que se’n 
deriven.  

Es podria fer un procés d’acompanyament perquè aquests òrgans siguin plataformes per 
a la participació en l’educació amb caràcter general a tots els municipis. Treballar per 
conscienciar que són un element fonamental des de totes les administracions locals i són 
un dels agents educadors, a més de no oblidar el lligam estret amb altres àmbits, com el 
civisme, la seguretat, la salut, la cultura, l’entorn laboral, el desenvolupament econòmic... 

La participació social és un dret de la ciutadania. Per tant, hem de fer passes perquè els 
programes i projectes municipals siguin compromesos i potenciïn la creació i 
dinamització d’aquests consells escolars. Que, a més a més, es prengui consciència  des 
de tots els sectors i des de totes les organitzacions, que l’educació va més enllà de la part 
acadèmica i escolar, de l’exclusivitat en els centres i les etapes concretes de la vida. 
L’educació va més enllà dels processos educatius i entorns d’aprenentatge, més enllà del 
sistema educatiu hi ha altres àmbits i entitats d’educació no formal i informal dirigits  a 
tota la ciutadania. 

És per això que, des del Consell Escolar de Mallorca, volem esdevenir òrgan de suport en 
aquestes processos i oferir espais de debat i treball amb els municipis.  

Proposam una relació de temes o d’aspectes possibles a tractar o comentar, tant des dels 
diferents municipis com en unes possibles sessions de treball per a regidories de l’àrea 
d’educació o jornades de bones pràctiques:  

Aquestes temes poden ser: 

* En primer lloc, amb l’informe es fa palesa la diversitat respecte l’elecció de 
representants dels diferents sectors. En alguns municipis no està prou especificat en els 
seus reglaments. Ens cal dedicar unes primeres reflexions amb el personal tècnic i 
responsables de l’àrea d’educació dels municipis de com podem millorar aquesta 
representació, així com també garantir que sigui realment representativa de cada sector. 
Convindria estudiar la possibilitat que cada Ajuntament, a més del reglament de creació 
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i funcionament del consell escolar municipal, establís els mecanismes d’elecció de 
cadascun dels components dels diferents grups que l’han de conformar. Així com el 
suport de l’Ajuntament a facilitar instal·lacions, personal i publicitat, per animar a 
participar en aquest procés d’elecció. Per tal de garantir el compliment formal de 
representació dels diferents grups que preveuen la llei i el decret, es podria pensar en els 
municipis que tenen centres educatius diversos, amb reunions específiques de directives, 
professorat, famílies, alumnat i personal de serveis, electes des dels respectius consells 
escolars de centre, per establir els mecanismes de representació de cada grup en el consell 
escolar municipal i, a la vegada, com a llocs per compartir informació i per formular 
propostes des de cada grup. 

* Tal com s’ha exposat anteriorment, les dades ens indiquen les dificultats de l’alumnat 
de participar en els consells escolars municipals. Ja hem plantejat quines en podrien ser 
les dificultats, per això ens cal fer-ne un estudi de millora de la intervenció i participació. 
Per ventura ens cal: disposar de la tasca feta des dels propis centres educatius com a base 
per vehicular la participació activa; fer reconeixements públics de la tasca de les persones 
representants dels diferents sectors; facilitar espais, perquè puguin fer arribar la seva 
representativitat; comptar amb l’opinió de tot l’alumnat i les famílies; millorar els 
processos d’elecció, com abans ja apuntàvem; repartir aquesta representativitat (evitar 
que les mateixes persones acudeixen a tots els òrgans de participació); facilitar aspectes 
organitzatius (com horaris i ajudes per als desplaçaments…), etc.    

* La participació de personal tècnic o responsables que facilitin la dinamització i 
participació de l’alumnat i de la comunitat educativa en general. I que es pugui treballar 
des dels propis centres. 

* Tenir en compte la presència dels centres educatius de primer cicle d’EI públics 
municipals i privats autoritzats. 

* Hi ha municipis que no tenen IES i, per tant, l’alumnat s’ha de desplaçar. Per això  és 
necessari que acudeixin representants d’alumnat i de famílies per poder expressar les 
necessitats i les dificultats que genera haver de desplaçar-se a un altre municipi per manca 
d’oferta, principalment de transport escolar, o els processos de canvis de centre i d’etapes.  

* Superar problemes d’aïllament, així com de manca de coordinació entre diferents 
consells escolars. També fer efectiva la consulta obligada en temes educatius cabdals, 
segons consta en la normativa. Evitar així que temes generals i decisius es tractin 
directament entre regidories i administració educativa, sense intervenció dels consells 
escolars.  

* Aconseguir l’estabilitat entre els membres, evitar els canvis continuats; la cohesió com 
a grup de treball i debat costa molt. També agilitzar els sistemes d’elecció, evitar que 
siguin processos llargs i feixucs. Fer operatius els canvis i que cada curs no hi hagi un 
equip totalment nou. 

* Compartir experiències dels centres que ja tenen CE municipal, exemples de bones 
pràctiques. Demostrar que els consells escolars municipals, a més de consultius, són 
elements clau de gestió i participació, una oportunitat de bon govern educatiu des de les 
regidories de l’àrea d’educació.    

* Posar en valor l’esforç de participació, d’implicació i la tasca desenvolupada des de fa 
molts anys per les associacions i federacions de famílies dels centres. Destacar-ne la 
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voluntat de fer la xarxa i el projecte de coordinació d’APIMA. Aquesta xarxa activa i 
coordinada els permet desenvolupar de manera real i efectiva el paper de les associacions 
de famílies, per millorar la feina, compartir experiències i aprofitar les sinergies que es 
produeixen. La relació d’aquestes coordinadores s’adjunta en l’annex 3. 

 * El procés d’escolarització i la zonificació esdevenen temes cabdals i prioritaris, sense 
oblidar els que fan referència a serveis com transport escolar, menjadors i ajudes i beques. 
També aspectes clau, com millorar la convivència, prevenir l’absentisme escolar i assistir 
l’alumnat i les seves famílies amb dificultats econòmiques. Però ens cal donar una 
dimensió educativa més general, convertir el municipi amb una vertadera ciutat 
educadora, on els temes educatius vagin més enllà dels purament escolars. Per això, cal 
incloure en els debats altres entitats i associacions municipals. Impulsar les activitats en 
xarxa entre tota la comunitat educativa. Concebre l’educació com a sector estratègic, 
transversal i estructural per a qualsevol societat. 

* La necessitat de representar la corporació municipal i les entitats educatives no formals. 
Estaria bé poder implicar altres regidories, que participen directament o indirectament en 
la gestió educativa municipal.  

* Sens dubte es considera molt important les aportacions de l’alumnat, però ens cal 
millorar els canals de comunicació i participació, més enllà dels òrgans de participació i 
consulta dels centres.   

* Analitzar la iniciativa valuosa dels municipis, que dins l’àmbit de participació ciutadana 
han activat diferents projectes que poden esdevenir bones pràctiques per exposar a la resta 
de municipis. 

 

Paper dels municipis davant  l’impacte de la pandèmia provocada per la covid-19 

Davant la situació viscuda l’any 2020 i la seva coincidència en el moment d’elaborar 
aquest informe, veim necessari incloure aquesta addenda, a més de donar un caire 
prioritari al tractament d’aquest tema, motiu suficient per convocar les regidories i oferir 
un espai de reflexió i treball.  

Els consells escolars municipals també són elements educadors de la comunitat educativa, 
que poden mostrar la utilitat en moments crítics, com en aquesta pandèmia. Així mateix, 
aquesta situació ens ha accelerat el debat per intentar trobar respostes a temes diversos, 
que ara es solventen en caràcter d’urgència, però dels quals cal fer una  avaluació posterior 
i definir-ne el paper municipal.  

 

És evident que l’impacte de la pandèmia en els municipis ha suposat un esforç afegit a la 
gestió i les seves competències educatives municipals. I, per això, consideram adient 
tractar aquests temes:  

* Adaptar i dotar d’infraestructures per donar cabuda a més grups i facilitar les mesures 
de seguretat relacionades amb les distàncies i els anomenats grups bimbolla. 

* Modificar els pressuposts per facilitar ajudes a famílies sota el llindar de la pobresa o 
amb manca de recursos per accedir a menjadors escolars. 
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* Dotar de més personal dedicat al trànsit segur i controlar les entrades i sortides dels 
centres. Fer pràctiques de les entrades i sortides al centre. Tenir-ne en compte l’afectació 
en el trànsit de manera local i revisar els itineraris segurs. 

* Revisar el transport escolar entre municipis i, sobretot, per etapes postobligatòries. 

* Analitzar propostes i alternatives extraescolars diferents o, en molts casos, per la 
dificultat de realització, suprimir-les. 

* Analitzar hàbits saludables d’infants i de joves dels municipis. 

* Analitzar el tractament de malalties cròniques. 

* Dedicar esforços i recursos per a la conciliació de la vida familiar i laboral. 

* Millorar la governança i la participació amb la comunitat educativa local... 

 

6. Bibliografia, documents i  webs consultats 

Bibliografia 

* CEIB. Full informatiu monogràfic, núm. 4 setembre-octubre 2009. 

* Consell Escolar de Catalunya. Participació i consells escolars. Experiència de futur. 
Generalitat de Catalunya (2007). 

* CEM. Estudi-diagnòstic de les intervencions educatives als ajuntaments de Mallorca 
2018. 

 

Normativa de referència 

* Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (article 34 i 35) 
 
* Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, per la qual s’aprova la Llei de consells 
escolars de les Illes Balears, modificat per la Llei 15/2019, de 29 de març.  
 
* Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels 
consells escolars municipals de les Illes Balears 
 
● Reglament d’organització i de funcionament del CEM. BOIB núm. 132, de 23 
d’octubre de 2018 

* Reglaments d’organització i de funcionament dels consells escolars municipals i/o 
consells d’infants publicats: Alcúdia, Andratx, Artà, Binissalem, Calvià, Deià, Felanitx, 
Inca, Llucmajor, Manacor, Montuïri, Palma, Pollença, Porreres, sa Pobla, Selva, Sóller 

 

Webs 

https://ibestat.caib.es 

https://www.caib.es (Conselleria Educació i Universitat) 
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www.fapamallorca.org 

canal.uib.cat/cataleg/Jornades-Municipis-i-Educacio.Presentacio-de.cid532634 
Conclusions de les jornades «Municipis i educació» 

https://consellescolardemallorca.wordpress.com/jornades/                               

Conclusions de les jornades «Mapa escolar, escolarització i equitat» 

https://ciudadesamigas.org/ 

https://www.edcities.org (AICE) 

Webs oficials dels ajuntaments de Mallorca 
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7. Annexos 

Annex 1: Carta de presentació 

Senyor/Senyora, 
El Consell Escolar de Mallorca, amb la col·laboració de la Federació d’Entitats 
Locals de les Illes Balears (FELIB), elabora una estudi sobre la situació educativa 
als municipis. El motiu d’aquesta carta és sol·licitar la vostra col·laboració per 
recollir dades a partir d’un qüestionari adreçat a la regidoria o a l’àrea educativa 
de cada municipi.  
Amb aquesta recerca es pretén conèixer i analitzar la situació educativa pròpia 
dels municipis de Mallorca, especialment les qüestions referides a l’existència 
d’un consell escolar de caire municipal, així com el reglament que el regula i les 
actuacions que du a terme, amb la finalitat de proposar millores que permetin 
optimitzar-ne les intervencions.  
També a partir de les dades recollides, es farà una jornada de treball des de les 
necessitats detectades i demandes que facin les regidories de l’àrea d’educació 
dels municipis per configurar propostes d’intervenció de caràcter educatiu que 
permetin una millora significativa en el desenvolupament dels consells escolars 
municipals dels diferents municipis. 
Les respostes s’han d’adreçar abans de 20 de desembre al Consell Escolar de 
Mallorca a l’adreça consellescolar@conselldemallorca.net. 
També estam a la vostra disposició per a qualsevol dubte. 
  
Atentament, 
Martina Perelló Contestí 
  
Palma, 4 de novembre de 2019 
--  
Secretaria del Consell Escolar de Mallorca 
Consell Escolar de Mallorca 
Plaça de l’Hospital, 4 
07012 Palma 
Tel.: 971 219627 
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Annex 2: Model enquesta 

 

Qüestionari sobre consells escolars municipals dels municipis 
de Mallorca 

Municipi: 

Persona que respon el qüestionari: 

Càrrec que ocupa: 

Contacte: 

 

El Consell Escolar de Mallorca (CEM) és l’òrgan de consulta i de participació en la 
programació general de l’ensenyament no universitari de Mallorca. Està adscrit al 
Departament de Cultura del Consell de Mallorca. 

De forma preceptiva, ha d’informar i ha de ser consultat sobre assumptes de caràcter 
educatiu quan afecten l’àmbit territorial de Mallorca. 

Entre les funcions que pertoquen al CEM, hi ha: 

1. Facilitar la coordinació dels consells escolars municipals dels municipis de 
Mallorca i potenciar-ne la creació. 
2. Organitzar unes jornades de treball, de forma periòdica, adreçades a tots els 
membres dels consells escolars municipals i oferides a tota la comunitat educativa, sobre 
el paper dels consells escolars municipals, el funcionament i la dinamització de les 
comunitats educatives als municipis.  
3. Impulsar actes i projectes de col·laboració amb ens que promouen la innovació en 
el camp de l’educació.  

L’enquesta següent s’adreça a obtenir informació dels consells escolars municipals de 
Mallorca per poder acompanyar-vos en el procés de creació i/o suport a la tasca que 
desenvolupau. 

 

QÜESTIONARI 

1. El municipi disposa de consell escolar municipal?     

SÍ                       Des de quin any? ______________________ 

NO   

 

2. El consell escolar municipal coincideix amb el consell escolar de centre? (En el cas 
que al municipi únicament hi hagi un centre educatiu.) 
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 SÍ  

NO  

 

3. En el Consell Escolar municipal teniu un reglament aprovat pel Ple de l’Ajuntament? 

SÍ                             Està publicat en el BOIB? ________________________ 

 

NO 

 

4. Nombre de reunions anuals d’aquest consell escolar municipal:  

__________________________ 

5. Nom del president o presidenta actual o de la persona de contacte del consell escolar 
municipal: 

______________________________________________________________________ 

 

6. Nombre de membres que el componen i quines entitats representen: 

- Professorat   
 
------------------------------------------------------------------------------ 
- Pares/mares: 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
- Alumnat: 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
- Personal administratiu i de serveis del centre: 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
- Ajuntament: 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
- Associacions o entitats locals: 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
- Altres: 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. Com se seleccionen aquests membres? 
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7.1 Quines pensau que són les dificultats de l’elecció dels membres i de la participació 
d’aquests?  

 

 

 

 

7.2 Hi ha poca estabilitat en la participació? És això una dificultat? 

 

 

 

 

7.3 Pensau que està recollida tota la comunitat educativa i les entitats formatives i 
participatives del poble? 
 
 

 

 

 
 
7.4 Hi ha participació de l’alumnat? Quines dificultats teniu perquè hi participi? 
 
 

 

 

 
 
 
8. Assenyalau les actuacions que ha fet el consell escolar municipal i quines considerau 
més interessants. 
 

⮚  
 

⮚  
 

⮚  
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9. Disposau de partida pressupostària?  
 
 

 

 

 
 
10. Quina és la implicació del municipi dins el consell escolar? Què n’opinau del 
funcionament? 
 
 

 

 

 
 
 
11. El CEM té la voluntat d’organitzar unes jornades de treball adreçades a tots els 
membres dels consells escolars municipals. Per això, quines necessitats formatives creis 
que teniu i sobre què us interessaria tractar en aquesta jornada? Quin horari pensau que 
seria el millor (matí, horabaixa)?  

 

 

 

 

 

 

12. Altres qüestions: 

 

12.1 El municipi forma part de la Xarxa de Ciutats Educadores?    
 
 
SÍ                          Des de quin any ____________________________    
 
NO       
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Quines són les actuacions més rellevants que ha desenvolupat en el marc d’aquesta xarxa? 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
12.2 El municipi té el segell de Ciutat Amiga de la Infància (UNICEF)?  
 
 
SÍ  Des de quin any?_____________________ 
 
 
Quines són les actuacions més rellevants que ha desenvolupat en el marc d’aquesta xarxa? 
 

 

 

 

 

 

 
 
12.3 El municipi disposa d’un pla (o projecte) educatiu de ciutat aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament?   
 
SÍ                   Quin any es va aprovar? _______________________________ 
 
     NO    
 
 
12.4 En cas afirmatiu, qui l’ha elaborat? ___________________________________ 
 
 
      Qui l’ha aprovat? ___________________________________ 
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12.5 L’Ajuntament ha fet qualque vegada un diagnòstic de l’educació al municipi?  
 
SÍ     
 
NO      
 
 
   Podeu especificar els anys en què s’ha fet? _______________________________ 
 
 
12.6 El municipi treballa en col·laboració amb programes educatius d’altres 
municipis/mancomunitats? 
 
SÍ                      Des de quin any? ______________  
 
Amb quins?  
 

 

 

 
 
 
NO     
 
12.7 Quines relacions manté el servei d’educació amb altres institucions i entitats? 
 
 

 

 

 
 
Com les valora? 
 

 

 

 
 
12.8 Quines intervencions desenvolupades al vostre municipi considerau més 
innovadores?  
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En l’apartat 2 de l’enquesta de 2017 es demanava als municipis: 

 

El municipi disposa de consell escolar municipal: SÍ NO 

Des de quin any?  

Nombre de reunions anuals del plenari: 

Nom dels membres responsables de la presidència i vicepresidència: 

Nom de la persona responsable de la secretaria tècnica: 

Membres que el composen: 

Dades de contacte: 

Funcions pròpies i pla d’activitats: 

Què n’opinau del funcionament: 

Assenyalau les actuacions que ha fet i que considerau més interessant 

Hi ha participació de l’alumnat? 

El municipi fa part de la xarxa de ciutats educadores? Sí no  

Des de quin any? 

El municipi treballa en col·laboració amb programes educatius d’altres 
municipis/mancomunitat? Des de quin any? Amb quins? 
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Annex 3: Relació de coordinadores APIMA 

 
 
 
    

  

Extret del web FAPA Mallorca 

 

 

 


