
                                                                REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ

INTRODUCCIÓ

Una de les maneres  d’exercir  la  corresponsabilitat de tots aquests agents implicats en

l’educació dels infants és intervenir i formar part dels òrgans de participació a la llar d'infants. 

Aquests consells de participació han d’esdevenir l’espai de trobada de tothom implicat en

l’educació dels més menuts i en el funcionament de les llars d'infants. Representants del personal

educador, de les famílies i de l’administració es troben per fer el seguiment del funcionament de la

llar i de tot el que té relació amb l’educació dels infants. És en aquests consells on les famílies

podran opinar, fer sentir la seva veu i participar activament en el funcionament de la llar d'infants

del seu fill o filla.

Les  famílies  i  les  educadores,  a  més  del  contacte  diari  tindran  un  espai  de

corresponsabilitat en el funcionament i en la presa de decisions  importants de la llar, aspectes

com el projecte educatiu, la programació anual, entre altres aspectes, són objecte de debat i acord

del Consell de Participació.

La constitució del  Consell  de Participació també reconeix la  tasca de la  representació

associativa de les famílies i regula d’una manera institucionalitzada la participació i presència de

l’AFA del centre.

El  claustre  d’educadors  i  la  direcció  de  la  llar  d'infants,  més  enllà  de  les  seves

competències com a motors i  responsables principals  del   funcionament   educatiu del  centre

tenen  en  el  Consell  de  Participació  l’oportunitat  de  compartir  amb  les  famílies  de  manera

organitzada i institucional els projectes i dinàmiques del centre.

FUNCIONS

• Participar en l’elaboració, revisió, aprovació i avaluació del Projecte Educatiu del Centre.

• Conèixer i donar el vistiplau al projecte educatiu, el projecte curricular i el pla anual de la

llar d'infants.

• Fer propostes per millorar la qualitat educativa.

• Potenciar l’intercanvi d’experiències pedagògiques i culturals. 

• Aprovar i avaluar la programació general anual del  centre a proposta de la direcció del

centre.
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• Aprovar el reglament de règim intern a proposta de la direcció del centre.

• Conèixer la resolució dels conflictes i proposar les mesures i iniciatives que afavoreixin la

convivència en el centre.

• Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars.

• Analitzar i valorar el funcionament general del centre.

• Qualsevol altre que li siguin atribuïdes per l’administració competent

CRITERIS DE REPRESENTACIÓ

Composició dels Consells:

· El director o directora de cada centre

· Un/a regidor/a de l’Ajuntament de Tarragona.

· Dos representants dels pares i mares.

· Dos representants de les educadores.

Actua  de  secretari  o  secretària  del  consell  el/la  representant  del  personal  educador que

elegeixi el Consell.

Mesa electoral

Es constitueix una única mesa electoral, presidida  pel  director/a del centre, encarregada

d’aprovar  el  cens  electoral,  de publicar  la  relació de candidats amb  tres  dies d’antelació  a la

votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la

votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar.
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El procediment d’elecció dels membres dels Consells Electors:

El/s representant/s del personal educador serà/n escollit/s pel mateix personal educador.

El/s  representant/s  dels  pares  i  mares serà/n escollits  per  les  mares  i els  pares  de la llar

d'infants.

El personal de l'Ajuntament elegirà el representant.

Elegibles:

Poden ser candidats al  Consell  de participació totes les persones que formin part  del

sector a representar.

Si el nombre de candidats a membres del consell de participació d’un determinat sector

és inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector corresponent són elegibles

com  a  representants  d’aquest  sector  en  el  consell.  Si  el  membre  elegit  en  aquestes

circumstàncies  és  un  membre  del  personal  educador,  ha d’assumir  la  representació.  Si  és

membre  del  sector  de  pares  i  mares,  i  no  vol  assumir-la,  el  lloc  queda  vacant  fins  a  la

convocatòria següent.

Renovació

Els membres elegibles del Consell es renovaran cada 2 anys, sense perjudici  que es

cobreixin fins a l’esmentat termini les vacants que es produeixin. Les vacants es cobriran amb les

persones pertanyents al  mateix sector o col·lectiu del cessant, que haguessin quedat en el lloc

immediatament posterior en l’elecció de membres del Consell.

Procés electoral:

Les  eleccions  per  a  la  constitució  inicial  o  renovació  dels  membres  del  Consell  de

participació s’efectua, normalment, al mes d’octubre. De forma ordinària tindran lloc en els anys

acabats  en  nombre  imparell,  tret  que  per  qualsevol  motiu  sigui  necessària  l’elecció  d’algun

membre en un altre període.

Les eleccions les convoca la direcció de la llar d'infants.
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Pèrdua de la condició de membre del Consell

En general, la condició de membre del Consell de Participació es perd quan se cessa en

el  càrrec  que  comporta  ser-ne  membre  o  quan  es  deixa  de  complir  algun  dels  requisits

necessaris per ser elegible.

En particular, els regidors o regidores deixaran de pertànyer al Consell quan cessin en el

seu càrrec dins de la Corporació o aquesta nomeni un altre representant.

La resta de membres podran perdre la seva condició per:

· finalitzar el termini pel qual s’ha estat elegit/da.

· dimissió voluntària.

· deixar de pertànyer al centre com a educadors/es o com a pare o mare

· per absència reiterada injustificada a 3 reunions del Consell

FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ

El  Consell decidirà  el  seu  règim  de  reunions  i  les normes  per  al  seu funcionament. En

qualsevol cas, aquestes normes preveuran una reunió  ordinària  un  cop cada  trimestre  del  curs

escolar prèvia convocatòria amb un mínim de 5 dies abans de la data proposada.

Es procurarà que les decisions es prenguin per unanimitat. Si no és possible, s’adoptaran

per majoria dels membres presents.

Acords.  És  convenient  arribar  al  consens  per adoptar  acords  en  el  Consell  de

Participació. Si això no és possible, els acords s’adoptaran per la majoria dels assistents. En cas

d’empat, dirimeix el resultat de les votacions el vot de la presidència. Els acords d’interès general

es faran públics a través del tauler d’anuncis de la llar d'infants.

Si el  tema  a  tractar  ho  requereix,  podran  assistir  a les  deliberacions  del Consell, prèvia

autorització del President/a i amb veu però sense vot, qualsevol altra persona.

Quòrum.  Per celebrar les reunions del Consell de Participació cal almenys la presència

d’un/a representants del sector de pares i mares i un/a representant del personal educador.

LLIM BONAVISTA

2019-2020



                                                                REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ

Comissions. El Consell de Participació pot crear les comissions que cregui convenient, de

caràcter  fix  o temporal.  En les comissions hi  seran representats,  com a mínim, a més de la

presidència del consell, un/a representant dels pares i mares.

NORMATIVA

En tot allò no previst en aquest Reglament, es tindrà en compte allò que preveu el Decret

282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels

centres i, en allò que sigui d’aplicació, el Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la

constitució  i  la  composició  del  consell  escolar,  la  selecció  del  director  o  de  la  directora  i  el

nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, i la resta de

normativa reguladora dels consells de participació escolars i d’altra complementària.
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