
                                                                     
 

COMUNITATS EDUCATIVES MUNICIPALS 

ELS MUNICIPIS COM A ESPAIS DINAMITZADORS DE L’EDUCACIÓ 

Una aproximació a la realitat educativa municipal, els consells escolars municipals 

i altres espais d’innovació educativa: creació, funcionament i oportunitats 

Jornades 12 i 13 de novembre 2021 

 

Resum i conclusions del grup de treball 

Com millorar el funcionament del Consell Escolar Municipal 
 

Les intervencions i el debat es varen articular al voltant d’uns eixos principals (la 

representació i el funcionament del consell escolar municipal (CEM); els objectius i 

beneficis; la participació, la dinamització i el paper dels ajuntaments). El debat va ser 

intens i enriquidor, i les conclusions i propostes principals s’han agrupat en els blocs que 

s’exposen a continuació. 

 

Conclusions i propostes de millora 

Estructura i funcionament dels CEM 

1. Abans de posar en funcionament un consell escolar municipal (o la comunitat 

educativa municipal)  o si se’n vol repensar el funcionament,  s’han de generar 

processos de construcció i de participació, amb coherència. Ajudarà a tenir èxit: 

abans crear el consens i la necessitat d’aquest espai, definir fites comunes i establir 

un lideratge compartit, amb dinàmiques de treball compartides entre ajuntament i 

agents de la comunitat educativa. 

2. En el cas de municipis amb un sol centre educatiu, cal valorar quina és la 

fórmula més adient per crear un fòrum on tractar l’educació d’àmbit municipal. 

Ho pot ser el CEM o hi ha altres espais més efectius que dinamitzin la participació 

i alhora tenguin garantia de continuïtat? 

3. Als municipis amb molta població o amb població dispersada, cal estudiar la 

possibilitat d’organitzar comissions per barriades o districtes, més pròximes a la 

realitat de cada zona. 

4. Als municipis amb IES que tenen centres adscrits d’altres municipis, cal 



                                                                     
 

estudiar la possibilitat de crear espais, com un consell escolar de zona o un òrgan 

equivalent, per als temes que afecten l’alumnat dels diferents municipis. 

5. La creació d’una comissió permanent o comissions específiques és un 

mecanisme que pot agilitzar el funcionament dels CEM. 

6. Caldria dissenyar uns protocols d’acollida i acompanyament per als nous 

membres dels CEM, per explicar com s’hi treballa, el que s’espera dels membres 

i quines funcions tenen i què poden aconseguir. 

7. Els CEM s’han de veure com una xarxa comunitària on compartir coneixements 

i experiències, debatre la realitat educativa municipal i cercar solucions 

consensuades als reptes que es plantegin. 

8. En la composició, cal tenir cura que els CEM tenguin representació de tots els 

agents de la comunitat educativa, amb una visió integradora i inclusiva. 

 

El paper de les administracions  

1. En la ponència inaugural, Miquel Oliver va fer una proposta sobre la necessitat 

de desenvolupar plans municipals educatius per part dels ajuntaments, com a 

eina inspiradora de la tasca dels consells escolars municipals i d’altres relacionats. 

2. També Miquel Oliver ens va comentar la possibilitat que el Consell de Mallorca 

posi a l’abast dels municipis un servei d’assessorament i de suport tant per 

desenvolupar aquests plans com per als aspectes més tècnics.  

3. Els ajuntaments esdevenen els agents que han de liderar i dinamitzar, en 

primera instància, el funcionament dels CEM. És imprescindible la implicació 

política, a més de la normativa adient i l’organització tècnica, perquè aquest 

lideratge es faci realitat. 

4. Cal incorporar la transversalitat del fet educatiu entre totes les regidories: 

tots els temes i les iniciatives municipals que afectin l’educació o els infants i 

joves, directament o indirectament, haurien de ser objecte de debat i d’informació 

en el CEM. 

5. Es destaca la importància del personal tècnic d’educació en el funcionament 

del CEM, així com la necessitat de formació contínua i de coordinació 

intermunicipal. 

6. Els ajuntaments han d’escoltar les propostes del CEM, les han d’incorporar 

en les seves actuacions en la mesura que sigui possible i n’han de retornar els 



                                                                     
 

resultats als CEM. Així mateix,  els ajuntaments han de comptar amb uns 

pressupostos reals i aplicats. 

7. La col·laboració de la FELIB: s’identifica aquesta institució com un agent 

necessari per a aquesta tasca, així com d’altres que impliquin coordinació 

intermunicipal. 

 

Participació 

1. Cal superar la dinàmica en què els CEM es converteixen en espais on es difon 

informació municipal o on es presenten demandes particulars, ja que 

empobreix el significat d’aquest òrgan i en dificulta la projecció i el potencial. 

2. Cal redefinir i consensuar entre tots els agents el que significa la participació, 

de manera que tothom l’entengui de la mateixa manera. Participar vol dir 

implicar-se, assumir responsabilitats i una part de feina. S’ha d’entendre el CEM 

principalment com un facilitador de la participació de tots els agents. 

3. Cal fer una menció especial a la participació del jovent. No podem comptar amb 

la seva participació a priori, sinó que s’ha d’ensenyar i acompanyar durant totes 

les etapes, ha de començar als centres de primària i no s’ha de deixar de treballar 

en passar a secundària. S’ha d’anar a cercar el jovent allà on és i se l’ha d’escoltar, 

no hem d’esperar que vengui a nosaltres i que assumeixi maneres de funcionar 

pensades principalment per i per a adults. 

4. Ajudarà a millorar la participació de tots els agents que les temàtiques i fites 

a treballar, a curt i a llarg termini, siguin consensuades entre els agents 

participants i no únicament determinades per la presidència del CEM. Cal que 

tots els agents vegin reflectida la seva realitat en les temàtiques tractades. 

5. Les sessions han d’estar preparades amb suficient antelació per compartir i 

consensuar l’ordre de dia amb els participants, així com la informació de treball 

necessària.  

6. El CEM no ha de duplicar el que es tracta en els CE de centre ni s’ha de limitar a 

aspectes que poden tractar-se de manera administrativa, com el manteniment. Ha 

d’integrar la visió de l’educació d’entorn (oci valuós, mapeig] de recursos, 

educació no formal...) i ha d’enfocar els temes com a reptes i no com a 

amenaces, demandes o queixes. 


