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Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ DELS I LES ESTUDIANTS.
Contingut de la iniciativa :
Entenem la participació estudiantil com un conjunt d’accions que doten d’eines a l’alumnat perquè
pugui actuar de manera activa en els processos que l’afecten i prenent decisions respecte del seu
procés educatiu.
La participació estudiantil no només canalitza les necessitats i reivindicacions de l’alumnat, sinó
que constitueix un procés formatiu i d’empoderament essencial.
Per tant, tal com desenvolupa l’estudi“La participació estudiantil com a eina d’empoderament
ciutadà” de l’Anuari de la Joventut 2018, al cap i a la fi la participació i representació dels i les
estudiants per elles mateixes suposa l’exercici de ciutadania activa necessària per prendre
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consciència de la capacitat de decisió i de transformació del nostre entorn que tenim com a
subjectes polítics proactius.

La regulació de la participació estudiantil està regulada, principalment, en normes de caràcter
estatal. La Llei Orgànica 3/2020, de modificació de la Llei Orgànica d’Educació, incideix de forma
clara en els principis generals que han de regir la participació de tota la comunitat educativa, així
com l’autonomia i govern dels centres.
Artículo 118. Principios generales.
“1. La participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres,
responsables y comprometidos con los principios y valores de la Constitución”.
“2. Las Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio
efectivo de la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y
servicios en los centros educativos”.

Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros
públicos y privados concertados.
“1. Las Administraciones educativas garantizarán la participación activa de la comunidad
educativa en las cuestiones relevantes de la organización, el gobierno, el funcionamiento y la
evaluación de los centros, fomentando dicha participación especialmente en el caso del
alumnado, como parte de su proceso de formación”.
“2. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su Consejo
Escolar. El profesorado participará también en la toma de decisiones pedagógicas que
corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores y
profesoras que impartan clase en el mismo curso o ciclo”.
“3. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del alumnado en el
funcionamiento de los centros, a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus
representantes en el Consejo Escolar”.
Així mateix, disposicions encara vigents de la Llei orgànica reguladora del dret a l’educació de
1985 (així com la seva normativa de desplegament) inclouen referències importants a la
participació de l’estudiantat mitjançant associacions d’estudiants:

Artículo séptimo.
“1. Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo
con la Ley y con las normas que, en su caso, reglamentariamente se establezcan”.
“2. Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:
a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los centros.
b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y
extraescolares de los mismos.
c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo
en equipo”.
“3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los
alumnos y alumnas, así como la formación de federaciones y confederaciones”.
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En tot cas, no podem oblidar que la Constitució Espanyola estableix uns principis i un marc
general d’actuació que recolza la importància de la participació juvenil i estudiantil. Ho fa a l’article
27 propugnant el dret a l’educacióamb la participació efectiva de tots els sectors afectats. En
aquest sentit, l’article 48 també estableix que els
“ poders públics han de promoure les condicions
per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i
cultural”.
A les Illes Balears, així com al conjunt de l’Estat, trobam un profund desconeixement per part de
l’alumnat -i sovint de la resta de la comunitat educativa- dels instruments existents per
materialitzar una participació i representació efectiva, així com del seu funcionament. D’igual
manera, no s’introdueixen els elements necessaris al llarg del procés educatiu per generar i
desenvolupar la consciència de la utilitat i la importància que té el fet que el col·lectiu protagonista
de la comunitat educativa estigui representat.
Aquest desconeixement deriva, naturalment, en el fet que no s’utilitzen les figures i els
mecanismes preestablerts de forma correcta. Un exemple molt clar és el de la figura més
coneguda: el delegat o delegada de classe, que no aprofita tot el potencial que la seva pròpia
naturalesa i la normativa li otorga. Aquesta situació també ha derivat en la manca d’un teixit
associatiu fort, així com una baixa proactivitat dels representants als diferents consells escolars, o
fins i tot, l’existència de moltes places buides en aquests òrgans.
És responsabilitat de les administracions públiques treballar per aconseguir una participació
efectiva dels i les estudiants. Si volem que els nins i nines, els i les adolescents, siguin part activa
de la societat, i en el futur s’impliquin socialment i políticament, han de començar per participar en
la presa de decisions del seu entorn més immediat. Han de poder opinar i decidir lliurement. Això
passarà, ineludiblement, per incorporar la participació estudiantil en el dia a dia i en el
funcionament del centre.
És necessari establir dinàmiques que afavoreixin una consciència col·lectiva que cerqui
l’empoderament de l’estudiantat, que incrusti la necessitat de defensar els seus drets i d’exercir
els seus deures. L’objectiu és clar: traslladar aquestes experiències i formes de relacionar-se a
una societat democràtica avançada amb una ciutadania activa.
Cal una estratègia transversal a l’abast de tots els membres de la comunitat educativa que
permeti materialitzar accions concretes que, entre d’altres, garanteixin una formació clara a
alumnes, docents i equips directius.
Generar i garantir una participació efectiva que ens dugui cap a l’exercici d’una ciutadania activa
continua sent un repte de tota la societat. Tot el procés educatiu té un gran potencial per construir
les bases de la cultura de la participació des d’edats primerenques, fet que clarament reverteix en
la resta d’esferes de la societat.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI:
1.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fomentar i
promocionar la participació estudiantil com a eina d’empoderament de l’estudiantat que
generi ciutadania crítica i que, mitjançant la seva representació, els permeti participar
activament en la presa de decisions del centre educatiu.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar
una estratègia que posi en marxa accions per promoure la participació i representació
estudiantil, entre les quals s’inclogui:
1.
Mesures que permetin millorar la informació i incrementar la participació pel que
fa als processos electorals del col·lectiu estudiantil.
2.
Establir espais de trobada intercentres dels representants estudiantils.
3.
Definir criteris que permetin a la inspecció educativa valorar el grau d’execució
de les mesures.
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4.
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a acompanyar i
fomentar la creació i extensió del teixit associatiu estudiantil i a reforçar els espais i
mecanismes necessaris per atendre de manera efectiva les propostes dels i les
representants estudiantils.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a introduir
elements formatius específics de foment de la participació estudiantil per als i les
docents i per a les direccions dels centres educatius.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure que a
l’hora setmanal dedicada a tutoria s’introdueixin continguts i elements de debat que
permetin el foment de la participació estudiantil.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incorporar com a
element avaluador la participació estudiantil dins els Indicadors del Sistema Educatiu
de les Illes Balears (ISEIB) que elabora l’IAQSE.

Ares FERNÁNDEZ I
LOMBARDO
Assabentament grup,

Gloria Pilar SANTIAGO I
CAMACHO
Assabentament grup,

Pilar COSTA I SERRA

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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