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1. Fitxa tècnica de la sessió

Procés participatiu Creació del Consell Educatiu de Ciutat

Sessió Com volem que sigui el Consell Educatiu de Ciutat?

Data, hora i lloc 4 de maig de 2022 - 18 hores – Centre Cívic LesTovalloles

Objectiu de la sessió Treballar en la definició del reglament del nou Consell
Educatiu de Ciutat i en el seu pla de treball. 

Regidories responsables Participació i Educació

Dinamització QuÒrum

Assistència 33 persones

En representació de Espai Diversitat Lúdica, CAU Nostra Senyora de La Salut, Consell d’Infants, Escola
Falguera, Escola Arquitecte Gaudí, Escola Nadal, AMPA Escola Pau Vila, Escoles
Bressol Municipals, Escola Bressol Fàbregas, Escola Bressol Tambor, Escola
Bressol Ginesta, Escola Salvador Espriu, AFA Salvador Espriu, AMPA Escola
Bressol Tambor, Escola Tramuntana, Escola Mestral, Associació CineBaix, Espai
Corissa, AMPA Escola Arquitecte Gaaudí, regidora d’Educació i Infància, equip
tècnic d’Educació i Infància, OME, tècnics de participació.



2. SERVEIS I PROJECTES DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ 

Activitats

PARTICIPACIÓ
Consell d’infants, 

consells educatius de 
centre, consell 

escolar municipal

Equipaments

Escola 
municipal 
de música

Participació

Entitats
Escoles 
bressol 

municipals

Projectes 
de ciutat

PROJECTES DE 
CIUTAT

Ciutats educadores, ciutats 
amigues de la infància

Escolarització

ENTITATS
Associacions de mares, 

pares i famílies, 
entitats de lleures, 

programa de suport a 
les AMPA

ESCOLARITZACIÓ
OME, Taula Mixta, 

Comissió absentisme, ...

ACTIVITATS
PMAE, Casals d’estiu, activitats 

extraescolars, activitats de ciutat,  
activitats de centres i entitats,...

EQUIPAMENTS , 

ESCOLES 
Ús socials dels centres, 
manteniment, cessions,

SERVEIS EDUCATIUS: 
ESCOLES BRESSOL I 
ESCOLA DE MÚSICA



3. NOVETATS  DELS NOUS CONSELLS

Estableix que cada Consell haurà de tenir el seu propi reglament que haurà d’incloure, com a mínim: Definició, Àmbit i objecte

d’actuació, Composició, sistema d’elecció i nomenament, Drets i deures dels membres, Mecanismes de deliberació, presa de decisions i

dinàmica de funcionament, de modificació i forma dedissolució.

Aquest Reglament de funcionament del futur Consell Municipal Educatiu s’haurà d’adaptar als criteris que defineix el Reglament de

Participació Ciutadana i Col·laboració i que essintetitzen acontinuació:

Què és el Consell?

Com la resta de Consells Municipals, és un òrgan sectorial de participació de les entitats i la ciutadania per portar a terme el seguiment,

la consulta i/o la formulació de propostes en relació amb l’acció de govern en l’àmbit de la cultura ide competència municipal.

Què diu el nou Reglament de Participació Ciutadana i  Col·laboració respecte els

Consells Municipals de Participació?



Qui participarà?

La composició dels Consells s'ha de basar en criteris de pluralitat i diversitat de manera que es  faciliti la més àmplia varietat d'opcions i

opinions i la igualtat de gènere.

Presidència: regidor/a. Possibilitat de vicepresidència escollida pel Consell.

Com funcionarà?

Funcions

a) Debatre plans, programes i actuacions de l’àmbit cultural a iniciativa de l’administració, o a petició  del Consell i fer aportacions alrespecte.

b) Proposar la realització d'actuacions concretes.

c) Recomanar la utilització dels canals de consulta del Reglament.

d) Emetre informes o dictàmens sobre el que l’acord de creació consideri obligatori. No són vinculants, però l’Ajuntament haurà de motivar la

seva decisió si desestima total o parcialment l'informe o dictamen.

3. NOVETATS DELS NOUS CONSELLS

Personal  

tècnicmunicipal

Entitats i  

associacions
Persones

a títol

individual



Com s’organitzarà?

El ple del consell s’ha de reunir com a mínim un cop l’any per tal de debatre l’estat del municipi en els temes de la seva competència.

Es poden crear comissions de caràcter permanent sobre matèries concretes, així com grups de treball  de caràcter temporal per afrontar 

temes que el ple del consell considerinecessaris.

Criteris

 S’ha de convocar com a mínim 10 dies abans de la reunió.

 El Consell pot demanar al govern que comparegui o la documentació que necessiti durant el període d’emissió d’un informe o dictamen.

 L’ordre del dia estarà obert a la ciutadania que podrà proposar temes a incloure-hi (segons s’estableixi al seu Reglament de funcionament).

 Es podran celebrar sessions obertes (aprovació x majoria simple).

 El Consell haurà d’elaborar i executar un Pla de treball anual

3. NOVETATS DELS NOUS CONSELLS

PLE DEL 
CONSELL

Comissió 
permanent

Grup 
treball 

temporal

Grup 
treball 

temporal

Comissió 
permanent



3. NOVETATS DELS NOUS CONSELLS

Com farem el nou reglament del Consell?

CONTINGUT DE LA PROPOSTA DE REGLAMENT

Article 1. Definició i Naturalesa Jurídica

Article 2. Àmbit i objecte d’actuació

Article 3. Objectius i funcions

Article 4. Composició

Article 5. Sistema d’elecció i nomenament

Article 6. Drets i deures de les persones membres del Consell

Article 7. Organització

Article 8. Presidència i vicepresidència

Article 9. Ple del Consell

Article 10. Comissions permanents i grups de treball

Article 11. Convocatòria i sessions

Article 12. Convocatòries obertes dels Consells Municipals

Article 13. Mecanismes de deliberació i presa de decisions

Article 14: Informació i resposta per part dels òrgans de govern

Article 15. La Comissió de Garanties del Reglament

Article 16. Forma de dissolució i mecanismes de modificació

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final

Disposició Derogatòria

Articulat d’altres 
reglaments de 

consells 
municipals

Reglament de 
participació 
(normativa 

marc)

Aportacions 
fetes durant la 

sessió



3. NOVETATS DELS NOUS CONSELLS

Validació del 
document 

per part del 
consell 

Normativa en 
elaboració 
document 

penjat al web

Aprovació 
inicial al ple 
municipal

Període 
d’al·legacions

Aprovació 
definitiva

Com s’aprovarà el nou reglament del consell?



4. RESULTATS DEL QÜESTIONARI ON LINE
23 respostes
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Qui n’ha de formar part?

Qui falta?

1. Que sigui participatiu i dinàmic i 

per coordinar-se.

2. Debatre sobre temes educatius 

de ciutat i intercanvi mutu. 

3. Un espai informatiu

Per a què ha de servir el 

Consell Educatiu de Ciutat?

Escolarització.

Segregació escolar.

Orientació educativa.

Acompanyament a les famílies.

Ciutat educadora.

Educació a temps complert.

Activitats i projectes educatius.

Assetjament entre iguals.

Absentisme escolar.

Gestió emocional d’infants i jovent.

Quins temes s’han de 

treballar?

Com ens 

organitzem?

Comissió 

permanent
Plenari

Taules de treball

Comissions de treball

5. DINÀMICA DE TREBALL “Quin Consell volem?”



6. POSADA EN COMÚ I CONCLUSIONS

Qui ha de formar part del Consell? 
Durant el treball en grups les participants a les dues taules de treball fan propostes per 
garantir la representació de tots els col.lectius, entitats i centres escolars i educatius al 
Consell i als seus espais de treball. Referent a les entitats d’altres àmbits es proposa
convidar a representants dels diferents consells sectorials municipals. Hi ha l’acord en els
dos grups de treball en diferenciar dos nivells de participació al Consell.

Entitats, centres  i col.lectius de l’àmbit educatiu que  tindran un paper protagonista en el Consell:
- Representant del Consell Escolar Municipal.
- Representants de centres de formació no reglada: psicopedagogs, escoles d’idiomas, escoles de 

dansa…
- Entitats de lleure educatiu (Esplais i CAU)
- AFA’s.
- Centres escolars: públics i concertats.
- Representant de l’Escola Municipal de Música.
- Representants d’estudiants: infants, adolescents i joves.
- Centres de suport educatiu.

Entitats i col.lectius d’altres àmbits que poden tenir interès en participar puntualment del Consell i 
els seus espais de treball
- Entitats esportives i culturals de la ciutat. (Consell d’Esports i Consell de Cultura)
- Àrea de pediatría dels CAP.
- Representant del Consell d’Infants.
- Càrites.
- Representants dels Casals de la gent gran (avis i àvies).
- Representant del Consell /Taula Jove o del Casal de Joves.



6. POSADA EN COMÚ I CONCLUSIONS

Hi ha un acord majoritari entre les persones assistents a la sessió sobre com ha de ser
l’estructura del Consell Educatiu de Ciutat
Es proposen diferents espais de participació amb la idea de que el Consell ha de ser un
espai de treball per generar projectes i accions en xarxa.
Es defineix 1 comissió permanent i de seguiment per a la gestió del Consell, 2 comissions
temàtiques (escolarització/segregació i gestió emocional) i una taula de treball (bones
pràctiques)

- El Ple del Consell amb la participació totes les persones, entitats, centres educatius i col.lectius
del món educatiu nomenades com a membres.

- Una Comissió permanent de seguiment i coordinació encarregada de definir l’ordre del dia del
Ple, de coordinar els diferents espais de treball i per a vetllar pel bon funcionamanet del Consell.
Aquesta hauria d’estar integrada per representants de centres educatius, AFA’s, estudiants,
entitats de lleure i un representant de cada comissió i grup de treball del Consell. Aquesta
comissió s’hauria d’encarregar de fer el Pla de treball anual i el seguiment de tots els espais de
treball del Consell.

- Una comissió permanent d’escolarització i segregació amb representació de les direccions dels
centres escolars, les AFA, el cos tècnic municipal i els agents que s’estimi oportú.

- Una comissió permanent de gestió emocional i acompanyament que generi projectes i accions
de suport emocional adreçades a estudiants (infants i joves) i a les famílies.

- Una taula de treball puntual sobre bones pràctiques que prepari debats del món educatiu i actes
i monogràfics sobre bones pràctiques educatives.

Quins espais de treball ha de tenir el Consell?

PLE DEL 
CONSELL

Comissió 
escolarització 
i segregació

Grup treball 
bones 

pràctiques 

Comissió 
Seguiment

Comissió 
gestió 

emocional



6. POSADA EN COMÚ I CONCLUSIONS

Per poder estrucutrar adequadament el Consell Educatiu de Ciutat, cal
conèixer abans els grups estables de treball que ja es troben en funcionament
i que están consolidats a l’área d’educació.

Aquests grups de treball ja existents són:

 Programa de suport a les AMPA
 Consell d’infants
 Absentisme (serveis socials, educació, inspecció, policia local, mossos,

directora EAP).
 Pla educatiu d’entorn – Pla de millora d’oportunitats educatives (referents

Generalitat i Ajuntament). Inclou tallers d’estudi assistit, classes d’àrab,
...que tenen les seves pròpies comissions de treball

Quins espais de treball ja existeixen a educació?

PLE DEL 
CONSELL

Comissió 
escolarització 
i segregació

Grup treball 
bones 

pràctiques 

Comissió 
Seguiment

Comissió 
gestió 

emocional

Progr. 
Suport 
AMPA

Consell 
Infants

Absentisme

Pla 
educatiu 
d’entorn

CONSTITUÏTSPER CONSTITUÏR



6. POSADA EN COMÚ I CONCLUSSIONS

Sobre les convovcatòries es consensuen les següents propostes:

- El Ple del Consell Educatiu de Ciutat s’ha de convocar un mínim de 2 cops a l’any de

manera ordinària.

- La Comissió de Seguiment i les comissions temàtiques s’han de reunir coma mínim

un cop al trimestre.

- Els grups de treball s’han de reunir tants cops com considerin els seus membres

Sobre el funcionament dels espais de treball

- S’ha d’elaborar una acta/resum de cada reunió del Ple i dels diferents espais del

consell.

- S’ha de fomentar l’autonomia i l’auto-organització dels espais de treball del Consell.

Cada comissió ha d’enviar l’acta-resum amb els acords de cada sessió a la Comissió

de Seguiment.

- Ha d’haver un/a coordinador/a de cada espai de treball del Consell.

- Per crear una comissió permament o grup de treball ha d’haver un mínim de 3

entitats/col.lectius/centres que manifestin la seva voluntat de participar-hi.

Sobre la comunicació i la difusió s’acorden dos canals:

- Important garantir la comunicació interna entre els diferents agents del Consell i els

espais de treball.

- La comunicació del Ple s’ha de fer a través d’una llista de distribució de correu

electrònic (mailing) de totes les persones nomenades.

- La comunicació interna de les comissions i els espais de treball s’ha de fer a través

de canals de missatgeria de mòbil instanània (WhatsApp o Telegram)

Com ha de ser el funcionament del Consell? 

Les entitats, col.lectius i representants dels centres assistents a la sessió de treball fan diferents propostes sobre aspectes

organitzaius que s’haurien de tenir en compte per un funcionament àgil i dinàmic del Consell. Les següents propostes les hem

agrupart segons si son sobre: les convocatòries, sobre les sessions o sobre la comunicació del Consell i els seus espais:



6. POSADA EN COMÚ I CONCLUSSIONS

Des d’un grup de treball es comenta que com en el Consell hi 
participaran diferents agents de diferents sectors, s’ha de 
definir un projecte comú del Consell que contempli uns
objectius clars a curt i llarg termini. En aquest sentit s’apunta
que clarificant els objectius del Pla de treball del Consell, 
ajudarà a executar-ho.

De totes les temàtiques proposades en el qüestionari online 
que es va enviar abans de la sessió, els 4 temes que han 
generat més consens i que han prioritzat els dos grups de 
treball son:

- Escolarització.
- Segregació escolar.
- Acompanyament familiar.
- Gestió emocional d’infants, joves i famílies (aquesta és la 

temàtica que genera més consens)

Temes a tractar en el nou Consell 



7. ACORDS I PROPERES ACCIONS

- S’acorda que es farà arribar la presentació de la sessió i l’acta-resum a totes 
les persones assistents i a totes les persones convocades.

- S’acorda que 15 dies abans de la segona sessió s’enviarà a totes les persones 
convocades la proposta de reglament del Consell Educatiu de Ciutat.

- S’acorda celebrar la segona sessió de treball al mes de juny i amb l’objectiu de 
validar la proposta de regalment del Consell i definir el pla de treball.



www.santfeliu.cat


