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Els consells escolars municipals de Districte són

formen l’assemblea de representants del districte.

òrgans de participació ciutadana i de la comunitat

Els directors i directores de centres públics i dels

educativa en l’àmbit de l’educació del districte.

centres privats concertats són automàticament

Tenen una funció assessora i consultiva i poden

membres de la corresponent assemblea de districte.

elevar informes i propostes a l’Ajuntament, el Consorci
d’Educació i el Consell Escolar Municipal de Barcelona.
La seva actuació és important ja que han d’intervenir
en totes les actuacions educatives de l’administració
en el territori del districte i poden expressar el seu
parer en els temes generals de l’àmbit educatiu.
Els consells escolars municipals són òrgans molt

Candidatures i eleccions
Els membres de l’assemblea de districte són
electors i elegibles. Poden presentar, si ho desitgen,
la seva candidatura per ser membre del Consell
Escolar Municipal de Districte i exercir el seu dret
a vot.

plurals ja que estan formats per representants
de tots els sectors de la comunitat educativa, tant
del sector públic com del sector privat concertat així
com de l’administració i de les entitats educatives
del districte.

Altres membres
La renovació de les entitats, si és el cas, la realitza
el Districte. La representació de les organitzacions
sindicals del professorat i del PAS la proposen

Els consells escolars municipals de Districte estan

les pròpies organitzacions. La representació de

representats i actuen de manera coordinada amb

l’Ajuntament i de l’Administració Educativa, en cas

el Consell Escolar Municipal de Barcelona i tenen

de modificació, és a proposta de les respectives

una llarga tradició de participació de la comunitat

institucions.

educativa des de la seva constitució, fa vint-i-cinc
anys.

Qui hi pot participar ?
En les eleccions als consells escolars municipals de
Districte poden participar els membres dels consells
escolars de centre de tots els nivells educatius, les
AMPA i les associacions d’estudiants dels centres
públics i concertats del districte.

Com participar-hi ?
Per participar en les eleccions, sols cal comunicar
a la secretaria del Consell Escolar Municipal del
Districte el nom dels representants de cada sector
– professorat, pares i mares, alumnat i personal
d’administració i serveis- del consell escolar del
centre, de l’AMPA i de l’associació d’alumnat.
El conjunt de representants de cada sector i centre

Calendari
- Periode electoral del 6 de febrer al 30 d'abril de 2017.
- Inici procés electoral, 6 de febrer.
- Nominació dels representants dels consells escolars de
centre, AMPA i associacions d'alumnat, fins el 20 de febrer.
- Exposició del cens electoral, del 27 de febrer al 3 de març.
- Període d'al·legacions al cens electoral, fins el 3 de març.
- Resolució d'al·legacions, fins el 8 de març.
- Assemblees de districte dels representants dels sectors
de la comunitat educativa, constitució meses electorals i
presentació de candidatures, del 8 al 17 de març.
- Acte electoral, votacions i escrutini, del 8 al 17 de març.
- Publicació resultats provisionals: 20 de març. .
- Període d’impugnacions resultats electorals, del 20 al 24
de març.
- Resolució d’impugnacions, abans del 31 de març
- Nominació dels representants sindicals, municipals,
de l’administració educativa i d’entitats ciutadanes, abans
de l’31 de març. Si escau.
- Constitució dels Consells Escolars Municipals de districte,
segons calendari de cada districte: fins el 28 d’abril.

