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El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona presenta en aquest 
document el resultat del treball realitzat al llarg del curs 2007-2008. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona presenta a 
continuació la memòria d’activitats del curs 2007-2008. 
 
En el desenvolupament del treball de les cinc comissions del CEM es reflecteix l’interès de la 
ciutat en totes aquelles qüestions que afecten a l’educació en el municipi i des de diferents 
àmbits d’intervenció del sistema educatiu, és a dir a través de diversos sectors de 
representació: pares i mares de l’alumnat, mestres i professors, directors/es, l’alumnat, 
l’administració local, personal d’administració i serveis dels centres educatius i d’altres 
àmbits de l’educació. 
 
En trets generals, el treball generat durant aquest curs 2007-2008, forma part d’un debat viu 
i intens existent en la comunitat educativa del municipi de Girona i, dintre de les oportunitats 
que mereix aquest òrgan consultiu, contribueix a millorar l’orientació qualitativa de les 
polítiques d’educació en l’àmbit local. 
 
      
 
2. OBJECTIUS 
 
El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona és un òrgan 
d’assessorament, consulta, proposta i participació de la comunitat educativa sobre qualsevol 
tema relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi. 
 
L’objectiu general del CEM consisteix en: 
 
Promoure la corresponsabilització de la ciutadania en matèria d’educació i ciutat, a través de 
les diferents formes de participació activa de la comunitat educativa, per tal d’afavorir la 
implementació de polítiques educatives de qualitat en el territori. 
 
 
Els objectius específics proposats pel CEM durant aquest curs 2007-08 són: 
 

1. Aplicar eines per agilitzar la gestió administrativa i tècnica del CEM. 
2. Millorar el sistema d’eleccions actual del CEM per tal d’incrementar la participació 

dels diferents sectors de representació. 
3. Reforçar la relació amb els consells escolars de centre de la ciutat. 
4. Dur a terme el seguiment dels acords aprovats pel CEM. 
5. Motivar la participació d’entitats socioeducatives de la ciutat. 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT CURS 2007-2008 
 
 

RESUM DINÀMICA DE TREBALL GENERAL 
 

COMISSIONS 2007-2008 

COMISSIONS REUNIONS GRAU DE PARTICIPACIÓ 

Sessió plenària 4 45,31% 

C. Permanent 9 54,63% 

C. Planificació i Equipaments 8 57,14% 

C. Millora de la Qualitat 7 43,88% 

C. Relacions Educació - Ciutat 7 40,47% 

C. Comunicació 3 46,67% 

C. Alumnes 4 66,67% 

TOTAL 
 

42 
 

 
50,68% 

 
 
 
 
3.1. L’ACTIVITAT DEL PLE 
 
 
Al llarg d’aquest curs escolar 2007-08 s’han celebrat un total de 4 sessions plenàries, on la 
mitjana de la participació dels seus membres ha estat d’un 45,31%. 
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Respecte el curs anterior, la participació general dels membres en les sessions plenàries del 
CEM ha disminuït en un 6,32%, els motius són diversos; sessions massa informatives que 
deixen poc espai pel debat o l’intercanvi d’opinions, estructura massa formal en el 
desenvolupament de l’activitat del ple, etc. 
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Data 
 

Punts de l’ordre del dia, acords i temes tractats 
 

17/10/07 
Escola Sagrat Cor  

de Jesús 

1.  Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària de dia 14 juny de 2007 
2.  Informació del treball de les comissions 
3.  Comissió Planificació: 

3.1. Valoració del procés de matriculació a l’inici del curs 2007-2008 
4.  Comissió Permanent:  

4.1  Memòria d’activitats i actuacions del curs 2006-2007 
4.2  Aprovació del tema de la XVI Jornada del CEM 

5. Informació diversa 
6.  Torn obert de paraules 
 

23/01/08 
CEIP Marta Mata 

1.  Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 17 d’octubre de 2007 
2.  Informació del treball de les comissions 
3.  Comissió Permanent:  

3.1. Situació del Centre de Formació d’Adults de Girona 
3.2. Tramesa electrònica de les convocatòries i documentació del CEM 
3.3. Procés de renovació parcial dels membres del CEM. Procés electoral 

2008. 
4. Comissió de Planificació 

4.1. Informe de valoració del document de revisió de zonificació escolar dels 
centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil i primària i 
secundària, proposat per l’Ajuntament de Girona. 

5. Informació diversa 
6.  Torn obert de paraules 
 
Sessió d’anàlisi i debat sobre l’Informe Pisa 2006 de l’OCDE i l’Informe-Anuari de 
l’Estat de l’Educació a Catalunya 2006-07 de la Fundació Jaume Bofill. Reptes i 
propostes educatives a nivell de ciutat, a càrrec del Sr. Xavier Besalú, professor de 
la Universitat de Girona. 
 

26/03/08  
EBM Garbí 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària de dia 23 de gener de 2008. 
2.  Informació del treball de les comissions  
3. Comissió Permanent: 

3.1.   Modificació de la jornada d’eleccions 2008 del procés de renovació parcial 
dels membres del CEM. 

4. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
4.1. Valoració del procés de preinscripció i matriculació del curs 2007-08 i de 

l’oferta prevista del procés pel curs 2008-09. 
5. Comissió d’Ordenació del Sistema Educatiu i Millora de la Qualitat de 

l’Ensenyament: 
5.1.  Informe de valoració sobre les estratègies per a la resolució de conflictes 

en els centres educatius d’infantil i primària públics de Girona. 
6. Informació diversa 
7. Torn obert de paraules 
 

11/06/07 
CENTRE CÍVIC TER 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària de dia 26 de març de 2008. 
2. Comissió Permanent: renovació parcial dels membres del CEM. Resultats del 

Procés electoral del 2008, benvinguda dels nous membres i comiat dels 
membres que cessen. 

3. Informació del treball de les comissions  
4. Comissió Permanent: 

4.1.  Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de recomanació del 
calendari escolar per el curs 2008-09 
4.2.  Edició del calendari escolar per el curs 2008-09 
4.3.  Calendari de les sessions plenàries del curs 2008-09 
4.4.  XVII Jornada del CEM 
4.5.  XV Diada de Cooperació Solidària 

5. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments: 
5.1.  Seguiment del procés de preinscripció i matrícula del curs 2007-2008 i 

dades del procés de preinscripció i matrícula per al curs 2008-2009. 
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6. Comissió de Relacions Educació i Ciutat: 
Informe de valoració de la participació dels centres educatius de la ciutat en el 
Programa d’Escoles Verdes. 
Beca Joaquim Franch. Resolució de la convocatòria 2007 

7. Propostes urgents 
8. Informació diversa: 

- Valoracions de la XVI Jornada del CEM “Eduquem, fem ciutadania” 
9. Constitució de les comissions de treball 
10. Torn obert de paraules 
 

 

 

3.2 L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 
Durant aquest curs 2007-2008, la Comissió Permanent s’ha reunit un total 9 vegades; la  
mitjana de participació dels seus membres ha estat entre 6-7 persones (54,63%), d’un total 
de 12 membres que composen aquesta comissió. 
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Respecte el curs anterior, la Comissió Permanent, a nivell quantitatiu, ha incrementat en 4 el 
nombre total de reunions i en un 5,36% l’índex de participació dels seus membres. A nivell 
qualitatiu, cal destacar que s’han destinat molts esforços a la millora del funcionament del 
CEM i del grau de participació dels seus membres, això es concreta en l’aprovació de l’acord 
de la tramesa electrònica de les convocatòries i documentació així com en l’acord de 
modificació de la jornada electoral en el procés de renovació parcial dels membres del CEM, 
que enguany s’ha realitzat de forma descentralitzada en els consells escolars dels centres 
educatius de la ciutat. 
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COMISSIÓ PERMANENT 
�

Data Temes tractats 
09/10/07 • Proposta de treball i calendari de reunions 

• Seguiment del treball de les comissions 
• Memòria d'activitats del CEM del curs 2006-07 
• XVI Jornada del CEM 
• Concreció dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària del 17 d'octubre de 2007 a l’Escola 

Sagrat Cor de Jesús 
14/11/07 • Seguiment del treball de les comissions 

• Organització de la XVI Jornada del CEM. 
• Valoració proposta d’acord del CFA-Girona 
• Seguiment dels acords i recomanacions del CEM 
• Seguiment del procés de millora de la participació al CEM 

12/12/07 • Seguiment del procés de millora de la participació al CEM 
• Organització de la XVI Jornada del CEM. 
• Seguiment dels acords i recomanacions del CEM 

09/01/08 • Seguiment del treball de les comissions 
• Propostes d’acord C. Permanent 

2.1.   Situació del Centre de Formació d’Adults de la ciutat de Girona. CFA-Girona 
2.2.   Tramesa electrònica de les convocatòries i documents del CEM 
2.3.   Procés de renovació parcial dels membres del CEM. Procés electoral 2008-09 

• Concreció dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària del 23 de gener de 2008 al CEIP Marta 
Mata 

• Organització de la XVI Jornada del CEM. 
• Seguiment del procés de millora de la participació al CEM 

12/03/08 • Seguiment del treball de les comissions 
• Seguiment del procés de millora de la participació al CEM 
• Concreció dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària del 26 de març de 2008 a l’EBM Garbí 

09/04/08 • Seguiment del treball de les comissions 
• Procés de renovació parcial dels membres del CEM (procés electoral 2008): candidatures 

presentades i seguiment del procés. 
• Preparació sessió de debat: Aportacions al document de bases de la Llei d’Educació de Catalunya 

22/04/08 • Procés de renovació parcial dels membres del CEM (procés electoral 2008): candidatures 
presentades i seguiment del procés. 

• Preparació Calendari Escolar 2008-2009 
21/05/08 • Procés de renovació parcial dels membres del CEM (procés electoral 2008): resolució de la jornada 

d’eleccions en els consells escolars de centre. 
• Propostes d'acord de la C. Permanent: 

2.1. Proposta d'acord per a la celebració de la XVII Jornada del CEM 
2.2. Proposta d'acord per a la celebració de la XV Diada de Cooperació Solidària 
2.3. Proposta d’acord de recomanació del Calendari Escolar per el curs 2008-09 
2.4. Proposta d'acord per l'edició del calendari escolar per el curs 2008-09 
2.5. Proposta d'acord per a la programació del calendari de sessions plenàries del curs 2008-09

  
2.6. Proposta d'acord de la renovació parcial dels membres del CEM. Resultats del procés 

electoral 2008 
• Concreció dels punts de l'ordre del dia i preparació de l’última sessió plenària del 11 de juny de 

2008 al Centre Cívic Ter. 
• Valoracions de les conclusions de la XVI Jornada del CEM 

05/06/08 • Seguiment del treball i propostes d’acord de les comissions 
2.1. C. Planificació: 

- Proposta d’acord Seguiment del procés de matrícula del curs 2007-08 i dades del procés de 
preinscripció i matrícula pel curs 2008-09 

2.2. C. Relacions Educació-Ciutat: 
- Proposta d’acord Informe de Valoració sobre el foment del Programa Escoles Verdes a la ciutat 
de Girona 
- Proposta d’acord Beca Joaquim Franch, resolució convocatòria 2007 

• Valoració del procés electoral 2008 
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3.3. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS 
 
Durant aquest curs 2007-2008, la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments s’ha reunit 
un total 7 vegades;  la  mitjana de participació dels seus membres ha estat de 6 persones 
(57,14%), d’un total d’11 membres que composen aquesta comissió. 
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Respecte el curs anterior, la Comissió de Planificació Educativa, a nivell quantitatiu, ha 
incrementat en 1 el nombre total de reunions i en un 9% l’índex de participació dels seus 
membres. Cal destacar que la composició total dels membres d’aquesta comissió ha estat 
de 2 membres més, respecte el curs passat. A nivell qualitatiu, cal destacar l’esforç dedicat 
al seguiment dels processos d’escolarització així com també en el debat i l’estudi vers la 
zonificació escolar a la ciutat. 
 

COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS 
�

Data Temes tractats 
26/09/07 • Elecció del o de la president/a de la Comissió 

• Pla de treball i calendari de reunions de la comissió  
• Valoració del procés d'escolarització del curs 2007-08: seguiment, valoració de l'estat actual 

de l'oferta. 
• Proposta tema XVI Jornada del CEM 

16/10/07 • Valoració del procés d'escolarització del curs 2007-08: seguiment, valoració de l'estat actual 
de l'oferta. 
� primera etapa d'educació infantil (EEBB) 
� segona etapa d'educació infantil i primària 
� educació secundària obligatòria 

21/11/07 • Valoració de la proposta de Zonificació escolar de l’Ajuntament de Girona 
16/01/08 • Anàlisis de la proposta de Zonificació escolar de l’Ajuntament de Girona 

• Seguiment del procés de matricula del curs 2007-08 i preparació procés de preinscripció i 
matrícula del curs 2008-09  

05/03/08 • Seguiment del procés de matricula del curs 2007-08 i preparació procés de preinscripció i 
matrícula del curs 2008-09 

• Estudi: Propostes de Zonificació escolar 
• Seguiment dels acords aprovats pel CEM relatius a planificació educativa  

14/05/08 • Seguiment del procés de matricula del curs 2007-2008.  
• Valoració dels resultats del procés de preinscripció i matriculació pel cus 2008-2009  
• Estudi: Propostes de Zonificació escolar 

04/06/08 • Tema: Zonficació escolar (assessorament IGOP) 
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3.4. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU I 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT 

 
Durant aquest curs 2007-2008, la Comissió de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament s’ha 
reunit un total 7 vegades;  la mitjana de participació dels seus membres ha estat de 6 
persones (43,88%), d’un total de 14 membres que composen aquesta comissió. 
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Respecte el curs anterior, la Comissió de Millora de la Qualitat de l’ensenyament, a nivell 
quantitatiu, ha incrementat en 2 el nombre total de reunions i en un 2,07% l’índex de 
participació dels seus membres. Cal destacar que la composició total dels membres 
d’aquesta comissió ha estat de 3 membres més, respecte el curs passat. A nivell qualitatiu, 
cal destacar l’esforç dedicat a l’anàlisi sobre estratègies per a la resolució de conflictes en 
els centres d’educació infantil i primària de la ciutat. 
 
 
 

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU I  
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT 

Data Temes tractats 

17/09/07 
• Elecció del o de la president/a de la Comissió 
• Pla de treball i calendari de reunions de la comissió  
• Proposta tema XVI Jornada del CEM 

19/11/07 • Xerrada amb l’expert en mediació escolar,  Sr. Jordi Collell  

3 i 10/12/07 • Comissió Avaluadora de la Convocatòria d’ajuts per a la igualtat d’oportunitats, curs 2007-08: 
valoració de les sol·licituds presentades pels centres. 

21/01/08 

• Aprovació de l’Informe de Valoració de la convocatòria d’ajuts per a la igualtat d’oportunitats, 
curs 2007-08 

• Tema: Estratègies per a la resolució de conflictes en els CEIP’s de la ciutat de Girona.  
               - Valoració inicial de les primeres entrevistes.  

25/02/08 • Tema: Estratègies per a la resolució de conflictes en els CEIP’s de Girona 
� Buidatge qualitatiu i quantitatiu dels qüestionaris i comentaris 

10/03/08 • Valoració de l’Informe de valoració sobre les estratègies per a la resolució de conflictes en els 
CEIP’s de Girona 

05/05/08 • Nou tema de treball: Indicadors de qualitat del sistema educatiu 
• Seguiment dels acords aprovats pel CEM relatius a Millora de la Qualitat 
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3.5. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ – CIUTAT 
 

Durant aquest curs 2007-2008, la Comissió de Relacions Educació – Ciutat s’ha reunit un 
total 7 vegades;  la mitjana de participació dels seus membres ha estat entre 4-5 persones 
(40,47%), d’un total de 12 membres que composen aquesta comissió. 
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Respecte el curs anterior, la Comissió de Relacions Educació-Ciutat, a nivell quantitatiu, ha 
incrementat en 1 el nombre total de reunions, però ha disminuït en un 0,55% l’índex de 
participació dels seus membres. A nivell qualitatiu, cal destacar l’esforç dedicat a potenciar 
la participació dels centres educatius de la ciutat en el Programa Escoles Verdes i en la 
resolució de la Beca Joaquim Franch, convocatòria 2007. 
 
 
 

COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ-CIUTAT 
�

Data Temes tractats 

19/09/07 
• Elecció del o de la president/a de la Comissió 
• Pla de treball i calendari de reunions de la comissió  
• Informació difusió díptic de la Beca Joaquim Franch, convocatòria 2007 

10/10/07 • Valoració de les propostes temàtiques i concreció del pla de treball 2007-08 
• Seguiment de l’acord de recomanacions de les activitats extraescolars (any 2004) 

28/11/07 • Xerrada amb el responsable de l’Agenda 21 Local de l’Ajuntament  de Girona, Sr. Jordi Figueres  
14/01/08 • Tema: Agenda 21 Local (objectius d’educació) 

18/02/08 • Tema: Programa Escoles Verdes  
• Beca Joaquim Franch (difusió) 

21/04/08 • Tema: Programa Escoles Verdes (fases d’estudi) 

02/06/08 

• Presentació de “l’Estudi de l’oferta educativa municipal fora de l’horari lectiu” (Mar Valls) 
• Informe Valoració de la participació dels centres educatius de la ciutat de Girona en el Programa 

Escoles Verdes 
• Creació Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch 
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3.6. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

 
Durant aquest curs 2007-2008, la Comissió de Comunicació s’ha reunit un total 3 vegades;  
la mitjana de participació dels seus membres ha estat entre 2-3 persones (46.67%), d’un 
total de 5 membres que composen aquesta comissió. 
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Respecte el curs anterior, la Comissió de Comunicació, a nivell quantitatiu, ha reduït en 1 el 
nombre total de reunions, però ha augmentat en un 18,9% l’índex de participació dels seus 
membres. A nivell qualitatiu, cal destacar l’esforç dedicat en la recerca d’un tema d’interès 
per a la comunitat educativa i en l’agraïment de professionals voluntaris que col·laboren en 
el Butlletí CEM Informa. Enguany s’ha fet una prova pilot sobre comentaris dels articles via 
web, que esperem en el proper curs poder consolidar-la com estratègia de comunicació 
directa amb els lectors/es. 
 
 
 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 
�

Data Temes tractats 

20/09/07 

• Elecció del/la president/a de la Comissió 
• Pla de treball i calendari de reunions de la comissió  
• Proposta temàtica XVI Jornada del CEM 
• Preparació: Monogràfic XV i Butlletí CEM Informa núm. 10 

05/02/08 

• Edició i Difusió: 
� Butlletí CEM Informa núm. 30 “Col·laboració família-escola” 
� Monogràfic CEM núm. 10 “Infants: petits grans mestres” 

• Preparació i organització nou butlletí “Promoció de la salut en edat escolar”  

29/04/08 
•  Edició i Difusió: 

� Butlletí CEM Informa núm. 30 “Col·laboració família-escola” 
• Preparació i organització nou butlletí “Comunicació i Educació” 

 
 
 
 
 



                                                                                                                    Memòria d’activitats del CEM 
Curs 2007-08 

� 12 

3.7. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ D’ALUMNES 
 

Durant aquest curs 2007-2008, la Comissió d’Alumnes s’ha reunit un total de 4 vegades;  la 
mitjana de participació dels seus membres ha estat de 2 persones (66,67%), d’un total de 3 
membres que composen aquesta comissió. 
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Respecte el curs anterior, la Comissió d’Alumnes, a nivell quantitatiu, ha augmentat en un 
11,67% l’índex de participació dels seus membres. A nivell qualitatiu, cal destacar l’esforç 
dedicat en la reflexió sobre possibles estratègies per potenciar la participació d’aquest sector 
de representació del CEM que esperem en el proper curs poder-les concretar per posar en 
pràctica.  
 
 
 

COMISSIÓ D’ALUMNES 
�

Data Temes tractats 

28/09/07 

• Elecció del/la president/a de la Comissió 
• Pla de treball i calendari de reunions de la comissió  
• Proposta temàtica XVI Jornada del CEM 
• Informació: celebració de l’Acte lúdico festiu i cultural. 

05/12/07 • Resultats qüestionaris Acte lúdico festiu i cultural. 
• Reflexió i propostes de participació de l’alumnat al CEM 

09/01/08 • Valoració participació del sector alumnat en el CEM 
• Infomació: reunió àrea de cultura i joventut (acte lúdicofestiu i cultural) 

12 i 28/03/08 • Sessió informativa del CEM: procés de renovació dels membres del CEM (sector 
alumnat) 
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3.8. EVOLUCIÓ COMPARATIVA DE L’ACTIVITAT DEL CEM 
 
En termes generals, l’activitat general de les sessions plenàries i comissions de treball del 
CEM ha augmentat de manera significativa. Comparativament amb el curs anterior 2006-07, 
s’han incrementat en 8 el nombre de reunions celebrades i l’índex global de participació dels 
membres del CEM també ha augmentat en un 26.12%. 
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Pel que fa al grau de participació dels diferents sectors de representació del CEM, s’han 
registrat per primer cop les dades següents, on s’observa una major participació dels sectors 
corporació municipal, alumnat i reconegut prestigi en les sessions plenària i en menor grau 
la resta; així com major participació en les comissions de treball organitzades al llarg del 
curs escolar per part del sectors directors/es, professorat, pares i mares i altres àmbits. 
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4. EL PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL 

 
Segons el que disposa el Reglament del Consell, cada curs i abans del 15 de maig es 
convoquen eleccions en aquells sectors en què cal renovar els representants per haver 
finalitzat els dos cursos de representació. 

Sectors 
representació 

Sessions 
Plenàries (%) 

Comissions 
de treball (%) 

Coorporació 
municipal 108,33 63,76 
Directors/es 30,55 49,23 
Professorat 50,00 57,40 
PAS 0,00 0,00 
Alumnat 25,00 19,56 
Pares i mares 53,12 60,56 
Altres àmbits 46,87 49,20 
Reconegut 
prestigi 50,00 31,25 
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4.1.  SECTORS DE REPRESENTACIÓ AFECTATS 

Aquest curs 2007-2008 la renovació afecta els i les representants de consells escolars de centre dels sectors següents:  

 

Renovació parcial dels membres Sector / composició Situació actual 
 

Previsió 
Sistema Eleccions Sistema Designacions 

Alumnes:  9 
 
7 CEC secundaria 
2 associacions estudiants 

Tenim: 3 
3 CEC secundaria  

Falten: 6 
�

4 CEC secundària 
2 assoc. estudiants 

� Albert Sunyer 
� 4 vacants de CEC secundària 

� 2 vacants d’associacions 
d’estudiants 

Pares i Mares:  9 
 
5 CEC (3 CEIP + 2 IES) 
3 AMPA 
1 Federació  

Tenim: 8 
4 CEC (4 CEIP) 
3 AMPA  
1 Federació 

 
Falten: 1  
�

2 CEC secundaria 
 

� Pilar Sanz 
� Evarist Llenas 
� José Antonio Peñaloza 
� Montse Batlle 
� 1 vacant de CEC secundària 

� Imma Fuyà (Federació) 
 

PAS:  4 
 
4 CEC (2 CEIP + 2 IES) 

Tenim: 1 
1 CEC secundaria (Narcís) 

Falten: 3 
2 CEC infant-prim. 
1 CEC secundaria 

� 2 vacants de CEC intant-primaria 
� 1 vacant de CEC secundària 
 

 

Mestres i Professors:  9 
 
5 CEC (3 CEIP + 2 IES) 
3 Sindicats 
1 Col·legi Oficial Doctors 

Tenim: 6 
3 sindicats 
1 Col·legi Doctors 
1 CEC infa-prim. 
1 CEC secundaria 

Falten: 3 
�

2 CEC infan-prim 
1 CEC secundaria 
 

� 2 vacants de CEC intant-primaria 
� 1 vacant de CEC secundària 
 

� Santiago Musquera (Col·legi 
Doctors) 

 

Directors i Titulars:  9 
 
6 centres públics (4 CEIP + 2 IES) 
3 centres privats 

Tenim: tots 
 

Falten: Cap 
 

 � Miquel Riera (Escola Bell·lloc) 
� Robert Serra (Escola 

Maristes) 
� Assumpta Ramoneda (IES 

Jaume Vicens Vives) 
Altres àmbits:  9 
 
3 ensenyaments règim especial  
(EOI, Conservatori Música i CFA) 
2 ensenyaments no reglats 
3 Universitat 
1 tècnic Ajuntament 

Tenim:  8 Falten: 1 
�

1 ensenyament no 
reglat 
 

 � Glòria Muñoz (ensenyament 
no reglat) 

� Montse Vilà (Universitat) 
� Lluís Brugués (Conservatori) 
� 1 vacant d’ensenyament no 

reglat 

Reconegut Prestigi:  5 Tenim: 2 Falten: 3  � 3 vacants 
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4.2.  CALENDARI DE RENOVACIÓ 

 
Dates  Actuacions 

11 - 29 febrer de 2008 1. Tramesa del cens electoral per sectors 
2. Exposició pública  
3. Termini de presentació de les reclamacions 

10 març – 4 abril de 2008 1. Presentació de les candidatures dels sectors a renovar  
2. Exposició pública del cens definitiu 

14 – 21 abril de 2008 1. Exposició de les candidatures  
2. Termini de presentació de les reclamacions 

28 abril – 5 maig de 2008 1. Exposició pública de les candidatures definitives 
2. Notificació als candidats 

8 maig de 2008 Jornada de votacions 
15 maig de 2008 Exposició pública de resultats 
11 juny de 2008 Nomenament dels nous membres en Sessió Plenària del Consell 

 
 
4.3.  JORNADA D’ELECCIÓ 

 
Aquest curs 2007-2008, la jornada d’elecció es va celebrar de forma descentralitzada en els 
consells escolars dels centres educatius públics i concertats de la ciutat, amb l’objectiu de: 
 

1. Motivar, facilitar i augmentar la participació dels diferents sectors de representació  
2. Reforçar la relació del CEM amb els Consells Escolars de Centre 

 
A tal efecte, es va aprovar modificar el període per celebrar les eleccions del CEM en els 
consells escolars de centre fins el dia 12 de maig de 2008, així com també l’habilitació de la 
Comissió Permanent del CEM com a Junta Electoral en el procés electoral 20081.  
 
D’acord amb els resultats obtinguts en les eleccions celebrades en els consells escolars dels 
centres educatius de la ciutat i les notificacions rebudes per part dels diferents sectors de 
representació del CEM,  ha aprovat el nomenament de les següent persones: 
 

Representants de l’alumnat 

Estefania Legeren (IES Santiago Sobrequés i Vidal) 
 

Representants dels pares i mares d’alumnes 

Montse Batlle i Pujol (CEIP Migdia) 
Marta Cullell Montserrat (CEIP Verd) 
Begoña Fernández Bonsom (CEIP Marta Mata) 
M.Àngels Herraiz López (IES Sta. Eugènia) 

Imma Fuyà (FaPaC) 

 

Representants dels i de les mestres i professorat 

Maria Camps Robado (CEIP Migdia) 
Anna Martín Torrents (CEIP Sta. Eugènia) 
 
Santiago Musquera i Musquera (Col·legi de Doctors i Llicenciats) 
 
 
�������������������������������������������������
1 Veure annex Resultat de l’escrutini del procés electoral 2008. 
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Representants dels directors i titulars 

Miquel Riera (Escola Bell·lloch del Pla) 
Pedro Cortés (IES Santiago Sobrequés i Vidal) 
 

Representants d’altres àmbits educatius 

Josep Torrellas (UdG) 
Salavador Parrón (Conservatori de Música) 
Maria Solés (Escola de l’Esplai) 
Xavier Mingo (Escola Municipal d’Art) 
 
�

4.4. PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA D’ELECCIÓ 

Enguany, atesa la implantació del nou sistema d’eleccions descentralitzat, s’ha elaborat un 
informe de valoració del procés de renovació parcial dels membres del CEM, procés 
electoral 20082; que va ser presentant en sessió plenària amb data 11 de juny de 2008. 
 
Destaquem les següents conclusions: 
 

a) Grau de participació 
• El 72,08% dels centres educatius han participat (65,11% centres públics i 6,97% 

centres concertats). Àmplia participació del sector públic i molt baix nivell de 
participació del sector concertat. 

• La tipologia de centres educatius participants han estat: totes les EBM, 16 CEIP, 
6IES, 1CEE i 3 centres concertats. 

 
b) Sectors de representació 

• La participació dels diferents sectors de representació ha estat la més elevada dels 
darrers processos electoral (des de l’any 2004). En termes generals es constata un 
índex de participació global dels diferents sectors d’un 41,55%.  

� Sector alumnat: 48,64% 
� Sector pares i mares d’infantil i primària: 43,26% 
� Sector pares i mares de secundària: 42,85% 
� Sector mestres d’infantil i primària: 37,83% 
 

• Cal reforçar la participar dels següents sectors de representació amb vacants: 
� Sector de personal d’administració i serveis 
� Sector de professorat de secundària 
� Sector d’alumnes 

 
c) Propostes de millora 

1. Continuar aplicant el sistema de descentralització de les eleccions del CEM. 
2. Assessorar a tots els sectors representants sobre el desenvolupament del procés 

electoral del CEM. 
3. Potenciar la participació del sector privat concertat, per tal de dotar d’igualtat i 

equitat la seva representació en el Consell. 
4. Potenciar la participació dels sectors de representació del Consell que continuen 

vacants (sector professorat de secundària, personal d’administració i serveis, i 
sector d’alumnes) 

5. Ampliar el període per celebrar les eleccions del CEM, tant pel que fa a consells 
escolars de centre com associacions de pares i mares. 

 

�������������������������������������������������
2 Veure annex. Valoració del procés de renovació parcial dels membres del CEM, procés electoral 2008. 
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5. ACTIVITATS I ACTUACIONS  
 

5.1.  ACORDS  

 
Els acords presos en les diferents sessions plenàries del CEM s’han tramès de forma 
particular a aquelles persones i entitats afectades directament pel seu contingut, i de forma 
general als centres educatius, centres d’ensenyaments no reglats (Escola Taller, Escola 
d’Educadors en el Lleure…), d’ensenyaments específics (EOI, Escola d’Adults i Conservatori 
de Música, Facultat d’Educació i Psicologia) i administracions.  
 

Enguany s’ha aprovat la gestió de la tramesa electrònica de les convocatòries, acords i 
documentació diversa del CEM. 
 
La relació dels acords aprovats està a disposició de tothom en l’apartat d’acords i documents 
a la pàgina web del CEM. http://www.ajuntament.gi/educacio/cem_documents.php 
 
 
 
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS 
�

Ple del 17 d’octubre de 2007 
- Valoració del procés de matriculació a l’inici del curs 2007-2008 
- Memòria d’activitats i actuacions del curs 2006-2007  

 
Ple del 23 de gener de 2008 

- Situació del Centre Públic de Formació de persones adultes de Girona- CFA Girona 
- Tramesa electrònica de les convocatòries i documentació del CEM 
- Procedir a la renovació parcial dels membres del CEM: procés electoral 2008  
- Informe de valoració del document de revisió de zonificació escolar dels centres 

sostinguts amb fons públics, d’educació infantil i primària i secundària, proposat 
per l’Ajuntament de Girona. 

 
Ple del 26 de març de 2008 

� Regulació i Modificació de la Jornada Electoral del procés de renovació parcial dels 
membres del CEM. Procés electoral 2008.�

� Valoració del Procés de Preinscripció i Matriculació del curs 2007-08 i de l'oferta 
prevista pel curs 2008-09�

� Informe de Valoració sobre les Estratègies per a la Resolució de Conflictes en els 
centres educatius d'infantil i primària públics de la ciutat de Girona.�

 
Ple del 11 de juny 2008 

- Resolució de la Beca Joaquim Franch, convocatòria 2007 
- Informe de Valoració de la participació dels centres educatius en el Programa 

Escoles Verdes 
- Seguiment del procés de matrícula del curs 2007-2008 i dades del procés de 

preinscripció i matrícula per el curs 2008-2009 
- XV Diada de Cooperació i Solidaritat 
- XVII Jornada del CEM 
- Calendari de les sessions plenàries del CEM pel curs 2008-2009 
- Edició del calendari escolar pel curs 2008-2009 
- Ratificació de l'acord de Recomanació del calendari escolar pel curs 2008-2009 
- Renovació parcial dels membres del CEM. Resultats del procés electoral 2008 
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5.2. JORNADA 
 

La jornada d’aquest curs 2007-08, va tractar el rol de l’educació en l’impuls de la ciutadania, 
el seu títol “EDUQUEM, FEM CIUTADANIA”. Es va celebrar el dia 2 de febrer de 2008 a la 
Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En termes generals podem afirmar que la jornada es va desenvolupar amb normalitat i com 
espai de debat va ser positiva, no obstant concretem les conclusions següents: 
 
 

� El grau de participació respecte edicions passades ha estat força inferior, atès que 
enguany el nombre total d’assistents ha estat de 50 persones, de les quals 12 han 
respost el qüestionari (24% dels assistents) i eren persones que ja havien assistit a 
edicions anteriors de les Jornades del CEM. 

 
� El grau de satisfacció expressat ha estat molt elevat, en relació a l’organització en 

general (horari, documentació i aspectes tècnics), al tema plantejat i la conferència, 
malgrat en els tallers de participació i associacionisme i d’educació i ciutadania, el 
16,67% de les enquestes expressen que els ha satisfet poc. 

 
� Cal destacar que el canal de difusió a través del qual s’han assabentat 

majoritàriament de la celebració d’aquesta jornada ha estat la web del CEM, el correu 
electrònic, i també dels mateixos centres educatius, així com pel tradicional boca-
orella. 

 
PROGRAMA XVI JORNADA DEL CEM: EDUQUEM, FEM CIUTADANIA 
 

9.00 h Recepció i lliurament de la documentació 
9.30 h   Acte inaugural de la XVI Jornada del CEM 
 Anna Pagans Guartmoner, alcaldessa de Girona i presidenta del CEM 
  
10.00 h  Conferència marc “L’educació i els fonaments de la ciutadania: escolar, equitat 

i cohesió social“, a càrrec de Xavier Bonal, doctor i professor de sociologia a la 
UAB, director del Seminari d’Anàlisis de Polítiques Socials i adjunt dels drets dels 
infants del Síndic de Greuges de Catalunya. 

 
11.00 h Debat 
 
11.30 h Pausa - cafè 
 
12.00 h Tallers 

• Taller I: “e-Societat Xarxa i Educació “, a càrrec de Meritxell Estebanell, 
directora de l’ICE de Girona, professora de l’Àrea de Didàcitca i Organització 
Escolar de la UdG i membre del CEM. 

• Taller II: “Participació i Associacionisme “, a càrrec de Gemma Clapés, 
coordinadora del Programa d’educació de la Fundació Sergi. 

• Taller III: “Educació i Ciutadania” , a càrrec d’Albert Soler, tècnic d’educació 
de l’Ajuntament de Granollers. 

      
13.30 h  Cloenda.  
 A càrrec de Núria Terés i Bonet, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona. 
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� Els principals indicadors de motivació dels participants per a aquesta jornada han 

estat el tema, l’interès personal i professional , així com l’experiència d’altres jornades 
organitzades. 

 
� Pel que fa als comentaris i suggeriments més freqüents expressats pels participants, 

destaquem com a positius: una valoració global interessant, l’encert en la selecció del 
tema i possibilitat de participació de tots els ciutadans; i com aspectes a millorar: la 
necessitat de millorar les condicions de les sales dels tallers i ampliar el temps per 
poder debatre amb més profunditat, complir amb l’horari programat i fer més difusió per 
tota la província de Girona.  

 
 
5.3. DIADA DE COOPERACIÓ SOLIDÀRIA 

 
El divendres dia 29 de febrer de 2008 es va celebrar la XIV Diada de Cooperació 
Solidària, organitzada conjuntament pel CEM i el Consell de Cooperació i Solidaritat. Hi  
varen participar 90 alumnes de primària, de 4 escoles. En forma d’assemblea, l’alumnat va 
presentar els treballs que havien realitzat a cada escola en relació  amb 60è Aniversari dels 
Drets Humans.� Com ja és tradició, l’acte va acabar amb una xocolatada amb cacau de 
comerç just. El grup teatral La Troca va ser l’encarregat de dinamitzar l’acte. 
 
Els centres participants han estat: 
- CEIP Eiximenis 
- CEIP Migdia 
- Escola Dr. Masmitjà 
- Escola Sagrada Família  
 

 

5.4. BECA JOAQUIM FRANCH 

 
Al llarg d’aquest curs 2007-08 (data de termini 31 de maig de 2008) ha estat obert el període 
per a la presentació de projectes i iniciatives en matèria d’educació cívica, convocatòria 
2007 de la Beca J. Franch, en el decurs del qual s’ha registrat una sol·licitud de demanda 
d’assessorament a la secretaria tècnica del CEM. 
 
La Comissió Avaluadora de la Beca J. Franch ha estat integrada pels membres següents: 
Roser Batllori, Joaquim Pèlach, Victoria Saget, Imma Fuyà, Gemma Vicens i Imma Boadas. 
 
La resolució de la Beca J. Franch, convatòria 2007, va ser aprovada en sessió plenària 
amb data 11 de juny de 2008, atorgant el premi al projecte “Dinamització de Joves dels 
barris del Sector Est de Girona mitjançant l’Educació en el Lleure”, presentat en 
candidatura col·lectiva, és a dir conjuntament per les entitats AD’Iniciatives socials i 
Parròquia de Palol d’Onyar/Vila-roja. 
 
El curs vinent 2008-09 la Comissió de Relacions Educació i Ciutat s’encarregarà de tutoritzar 
el desenolupament del projecte becat, és a dir durà a terme el seguiment. 
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5.5. BUTLLETINS INFORMATIUS I MONOGRÀFICS DEL CEM 

 

Aquest curs s’han editat els butlletins informatius i les publicacions següents: 

 

Publicació Contingut 

CEM Informa divulgació  
Núm. 10 Desembre de 2007 

Col·laboració Família i Escola 

CEM Informa divulgació  
Núm. 11 Maig de 2008 

Promoció de la Salut en edat escolar 

CEM Informa monogràfic 
Núm. 30 Febrer de 2008 

XV Jornada 
Infants: petits grans mestres, dels 0 als 3 anys 

 
 
5.6. PÀGINA WEB DEL CEM 
 
 
Durant aquest curs 2007-08, s’ha anat actualitzant mensualment el contingut de la pàgina 
web del CEM. Per altra banda, es valora molt positivament la utilitat d’aquesta eina de treball 
que permet l’accés públic a la informació.  
  
La informació que s’hi ha penjat fa referència a: 

• Acords i documentació 
• Activitats: Jornada, Diada de Cooperació, Calendari escolar, Beca Joaquim Franch, 

Memòria, Sessions Plenàries i Procés de renovació dels membres del CEM. 
• Publicacions: Butlletí i Monogràfic 

 
 
6. CONCLUSIONS I PROPOSTES 
 
 
En relació a l’activitat general del CEM, pel que fa a les comissions de treball, cal continuar 
mantenint la periodicitat de reunions mensuals, facilitar dinàmiques de grup per treballar els 
temes i incrementar la participació del sector de la corporació municipal i reconegut prestigi. 
 
Pel que fa a les sessions plenàries del CEM, també cal motivar la participació d’alguns 
sectors concrets com és el de directors/es i professorat, així com incorporar dinàmiques 
participatives (espais de debat, breu xerrada amb un expert, etc) i suport tecnològic en la 
presentació de les sessions plenàries. 
 
No obstant, calen desenvolupar actuacions concretes i prioritàries en els següents àmbits: 
- Representativitat del sector d’alumnes i personal d’administració i serveis. 
- Participació en la Jornada anual del CEM 
- Aplicació dinàmiques de grup (sessions plenàries i comissions de treball) 
 
 
7. ANNEX 
 
7.1 RELACIÓ DELS MEMBRES DEL CEM (fins al maig de 2008) 
Secretària: M. Glòria Gou Clavera 
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7.2. RESULTAT DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL - CONSELL 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA – MAIG 2008 

 
Alumnes membres de consells escolars de centres d’educació secundària 
 
Número de paperetes emeses: 18 
Número d’electors: 37 
Vots nuls: 0 
Vots en blanc: 2 
 
Estefania Legeren –IES Santiago Sobrequés i Vidal  16 
 
Pares i mares d’alumnes membres de consells escolars de centres d’educació infantil i 
primària 
 
Número de paperetes emeses: 61 
Número d’electors: 141 
Vots nuls: 0 
Vots en blanc: 2 
 
Montse Batlle Pujol – CEIP Migdia 45 
Marta Cullell Monserrat – CEIP Verd 28 
Begoña Fernández Bonsoms – CEIP Marta Mata 25 
*Anna Sànchez Pérez – CEIP Verd 21 
*Mònica Torras Muñoz - EBM El Tren 19 
*Sílvia Villacañas Agüera - EBM El Tren 14 
*Vicky Espinosa Díaz – EBM El Tren 13 
 
* Candidatures en llista d’espera d’acord ordre de puntuació. 
 
Pares i mares d’alumnes membres de consells escolars de centres d’educació secundària 
 
Número de paperetes emeses: 15 
Número d’electors: 35 
Vots nuls: 0 
Vots en blanc: 0 
 
M. Àngels Herraiz – IES Santa Eugènia     15 
 
Mestres membres de consells escolars de centres d’educació infantil i primària 
 
Número de paperetes emeses: 56 
Número d’electors: 148 
Vots nuls: 0 
Vots en blanc: 1 
 
Maria Camps Robado – CEIP Migdia                            52 
Anna Martín Torrents – CEIP Santa Eugènia   51 
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7.3. VALORACIÓ PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CEM. 
PROCÉS ELECTORAL  2008 

 
 
El Consell Escolar Municipal-Consell Municipal d’Educació de Girona, en sessió plenària de 
23 de gener de 2008, va aprovar l’acord de procedir a la renovació parcial dels membres del 
Consell Escolar Municipal-Consell Municipal d’Educació de Girona: procés electoral 2008, a 
través de la celebració de la jornada electoral en cadascun dels centres educatius públics i 
privats concertats de la ciutat. 
 
L’objectiu pretès pel CEM consisteix per una banda, en millorar, motivar i facilitar la 
participació dels diferents sectors de representació del Consell, i per altra banda, en 
potenciar la relació amb els consells escolars dels centres educatius de la ciutat. 
 
Un cop finalitzat el procés d’eleccions de l’any 2008, la Comissió Permanent del CEM, 
constituïda com a Junta Electoral aporta les següents conclusions. 
 
 
a) Anàlisis del grau de participació 
 

a.1) Centres educatius 
 

El grau de participació activa dels centres educatius a nivell de ciutat ha estat molt 
positiu, un 72,08% han participat.  
 
Respecte la correlació de la participació entre el sector públic i privat concertat, 
constatem un elevat grau de participació del sector públic (65,11%), en relació al 
6.97% del sector privat concertat. Malgrat, coincideix en ambdós sectors que el 
13,95% són centres educatius no participants, cal destacar que en el sector privat 
concertat representa un índex molt significatiu, atès que constata la manca de 
representativitat del seu sector en el Consell. 

 

Procés electoral del CEM any 2008.
Participació General dels centres educatius 

65,11%

6,97%
13,95% 13,95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Públic Privat Concertat

centres educatius SÍ participants (72,08%)

centres educatius NO participants (27,90%)
 

 
  
 Pel que fa a la distribució del grau de participació dels centres educatius en les 

diferents etapes educatives, constatem que en el sector públic han participat totes les 
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escoles bressol municipals, 16 centres d’educació infantil i primària (CEIP), 6 centres 
d’educació secundària (IES) i 1 centre d’educació especial (CEE), mentre que en el 
sector privat concertat han participat 3 escoles. 
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Procés electoral del CEM any 2008. 
Distribució de la participació dels centres educatius

SI participen

NO participen

 
 

Els motius més generalitzats de la manca de participació dels centres han estat les 
dificultats per convocar un consell escolar extraordinari únicament per poder celebrar 
la jornada electoral del CEM (1 CEIP i 6 escoles concertades) o el lliurament de l’acta 
o convocatòria del consell escolar de centre fora de termini (3 CEIP, 1CEE i 1 IES). 

 
Pel que fa a la qualitat del procés electoral en els centres educatius, cal destacar a 
priori les dues sessions informatives sobre el desenvolupament de la jornada 
d’eleccions del CEM en un centre educatius, les quals varen tenir lloc, una amb el 
sector de directors/es de centres educatius públics d’infantil i primària i l’altre amb el 
sector de pares i mares a la FaPaC. També, cal destacar, el lliurament d’un dossier 
amb documentació necessària i un full d’instruccions amb el seguiment de les 
accions que calien dur a terme en el desenvolupament de la jornada electoral. 
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En conseqüència, 24 centres educatius van realitzar correctament l’acta on 
constaven els resultats de l’escrutini realitzat, entre els que cal destacar totes les 
EBM, alguns CEIP, tots els IES, un CEE i centres educatius privats concertats). No 
obstant, 5 centres públics d’educació infantil i primària varen realitzar correctament 
l’escrutini d’un sector de representació, i en 2 centres públics d’educació infantil i 
primària que l’acta lliurada amb els resultats de l’escrutini són incorrectes. 

 
 En resum, l’escrutini definitiu del procés electoral 2008 conclou amb l’índex de 

participació dels electors i electores que ha estat del 41.55%, la xifra més elevada de 
les darreres cinc edicions de la jornada electoral del CEM. 

 

Procés electoral del CEM any 2008. 
Resultats Escrutini
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a.2) Sectors de representació 
 
 

% Participació/Sectors

48,64%

43,26%
42,85%

37,83%

sector alumnes 
sector pares i mares infantil i primària 
sector pares i mares secundària
sector mestres infantil i primària

 

 
En termes generals el grau de 
participació en els diferents sectors 
de representació ha estat força 
elevat, malgrat cap sector superi el 
50% de participació, això significa cal 
dur a terme accions de dinamització i 
motivació de la participació. 
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S’observa una millora notable de la participació en el sector d’alumnes i en el sector 
de pares i mares de secundària, i en menor grau en el sector de pares i mares 
d’infantil i primària, així com també cal continuar reforçant la participació del sector 
de mestres d’infantil i primària. 
 
No obstant, cal constatar que en les eleccions d’enguany malgrat estava convocada 
la renovació parcial del sector de professorat de secundària (1 vacant) i de personal 
d’administració i serveis de consells escolars de centre (1 vacant), en el primer 
d’aquests sectors es va presentar una candidatura fora de termini i en el segon 
sector no es va presentar cap candidatura. En conseqüència, cal també reforçar la 
participació d’aquests dos sectors que arrosseguen vacants. 

 

Procés electoral del CEM any 2008. Resultats Escrutini/Sectors.
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c) Propostes de millora 
 

6. Continuar aplicant el sistema de descentralització de les eleccions del CEM. 
7. Assessorar a tots els sectors representants sobre el desenvolupament del procés 

electoral del CEM. 
8. Potenciar la participació del sector privat concertat, per tal de dotar d’igualtat i 

equitat la seva representació en el Consell. 
9. Potenciar la participació dels sectors de representació del Consell que continuen 

vacants (sector professorat de secundària i personal d’administració i serveis) 
10. Ampliar el període per celebrar les eleccions del CEM, tant pel que fa a consells 

escolars de centre com associacions de pares i mares. 
 
 
 
En conclusió, constatem que l’aplicació del sistema descentralitzat per celebrar les eleccions 
del CEM, ha estat molt positiu, i cal reforçar aquesta línia d’actuació, atès que s’han 
aconseguit els objectius pretesos inicialment: 

� Motivar, facilitar i augmentar la participació dels diferents sectors de representació del 
CEM 

� Reforçar la relació del CEM amb els Consells Escolars de Centre 
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EVOLUCIÓ COMPARATIVA DELS PROCESSOS D’ELECCIONS DEL CEM 
 
 
Jornades Electorals del CEM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

sector alumnes  21,05% 19,44% 10,52% 2,63% 8,10% 48,64% 
sector pares i mares infantil i 
primària   25,60%  14,78%  43,26% 

sector pares i mares secundària  36,36%    42,85% 
associacions de pares i mares 
infantil i primària i secundària 44,00%  42,01%  33,33%  

sector mestres infantil i primària  12,50%   5,12% 37,83% 
sector de professors secundària  21,53%   3,40%  
sector personal d'administració i 
serveis infantil i primària  15,38%    

sector personal d'administració i 
serveis secundària 

19,35% 
 14,28%  18,75%  

 
TOTAL 

 
36,52% 

 
20,93% 

 
31,05% 

 
12,22% 

 
8,87% 

 
41,55% 

 
 
D’acord amb el quadre comparatiu, es constata clarament que enguany ha estat el procés 
electoral més participatiu. No obstant, amb l’objectiu de garantir la màxima fiabilitat de les 
dades comparatives dels processos electorals del CEM, i atès que la renovació parcial cada 
any correspon a un o altres sector de representació del Consell, proposem comparar el 
procés d’engany amb el de l’any 2004 (tot restant el sector de professorat de secundària). 
 
Així doncs, el grau de participació global en el procés electoral de l’any 2004 era del 20,80% 
mentre que el d’aquest any 2008 ha estat notablement superior, del 41,55%. 
 

Evolució Grau de Participació en els 
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