CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CORBERA DE LLOBREGAT
El Consell Escolar Municipal (CEM) de Corbera de Llobregat es va constituir per primer
cop al curs escolar 2005-06. Ha gestionat i fomentat acords entre la comunitat educativa
en qüestions fonamentals com ara la zonificació escolar, la posada en funcionament de la
sisena hora a primària (mesura ja eliminada pel Departament d'Ensenyament), els acords
en les dates de lliure elecció dels centres per cada curs, etc.
La composició del CEM ha anat canviant en el nombre de representants i la seva
distribució al llarg d'aquests cursos, atès que, al llarg d'aquests anys, han entrat en
funcionament nous centres educatius. En l'actualitat, i atenent al que especifica la
normativa vigent i el nombre de centres en funcionament al nostre municipi, el nombre de
vocals del CEM ha de ser de 33, distribuïts, entre els diferents sectors representats, de la
següent manera:
– 6 representants de la "Corporació municipal" (tres de l'equip de govern i tres dels
partits de l'oposició)
– 10 representants de "Direccions de centres" (la persona que ostenta la Direcció de
cadascuna de les quatre escoles, dos instituts, tres llars d'infants i escola de
música)
– 6 representants del sector "Mestres i professorat" (un mestre/a o professor/a de
cadascun dels centres de primària i secundària)*
– 7 representants del sector "Mares i pares" (un/a per cada centre de primària,
secundària i l'Escola Bressol Pública)*
– 2 representants del sector "Alumnat" (un/a per cada institut)
– 2 representants del sector "Personal d'administració i serveis" (un/a dels centres de
primària i un/a dels centres de secundària)
– La Presidència, ostentada per l'Alcalde/ssa, amb veu i vot
– La Secretaria, ostentada pel tècnic municipal d'Ensenyament, amb veu i sense vot
El CEM es reuneix de manera ordinària un màxim de tres cops per curs escolar.
* Els/les representants dels sectors "Mestres i professorat" i "Mares i pares", s'escullen d'entre els representants de cadascun dels
sectors als respectius Consells Escolars de Centre.

