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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ 
 

I. Preàmbul.- 

 

La Comissió d’Educació de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) es va 

constituir l’any 1993 arran del procés d’expansió que estava vivint la CCF en aquell 

moment, des de les hores manté l’activitat per la qual va ser creada. 

 

 

II. Finalitats.-  

 

 

La Comissió d’Educació de la CCF és un grup de treball orientat a reflexionar, debatre 

i coordinar esforços per tal de millorar la qualitat de l’educació a Catalunya, 

específicament en l’àmbit de les fundacions que abasta institucions educatives, 

d’inserció social, de formació a través del lleure o de promoció i ajuts a la formació. 

 

 

 

III. Composició.- 

 

a) La Comissió d’Educació estarà formada per un mínim de 7 i un màxim de 13 

membres representants de fundacions educatives associades a la CCF.  

 

b) Els membres de la Comissió d’Educació seran designats, per cooptació, per la 

pròpia Comissió. 

 

c) Els membres de la Comissió seran designats per a un període de tres anys, 

renovables per períodes successius d’igual durada. 

 

d) Es vetllarà perquè la composició de la Comissió sigui representativa de tota la 

diversitat de fundacions educatives associades. Els membres de la Comissió 

estudiaran les propostes de les fundacions què desitgin incorporar-se.   

 

e) Els acords es prendran per majoria simple de vots dels membres de la 

Comissió manifestada de manera presencial, per escrit o per mitjans 

telemàtics. 

 

f) Els membres de la Comissió podran ser cessats per acord majoritari de la 

Comissió. 

 

g) Els membres de la Comissió nomenaran d’entre ells un president les funcions 

del qual seran les habituals d’aquest tipus de comissions. El mandat tindrà 

una durada de tres anys i és renovable. 
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h) La Comissió d’Educació podrà nomenar, si és el cas, un secretari extern a la 

Comissió amb veu però sense vot. 

 

i) La Comissió d’Educació podrà convidar a reunions concretes, amb veu però 

sense vot, altres dirigents de les fundacions associades i/o professionals 

especialitzats en atenció a la seva experiència dins un sector o àmbit 

d’actuació. 

 

 

 

IV).Funcions.- 

 

a) Crear opinió sobre els aspectes essencials per a la millora de la qualitat de 

l’educació a Catalunya. 

 

b) Donar visibilitat a la pròpia Comissió davant la societat, tot fent conèixer, a 

través dels mitjans de comunicació, les seves opinions, suggeriments i 

propostes respecte a la realitat educativa del nostre país.  

 

c) Fer pedagogia del model fundacional i de la seva oportunitat en el sector 

educatiu. 

 

d) Organitzar sessions de treball i formació, i jornades sobre aspectes de 

rellevant interès referents al món educatiu i fundacional. 

 

e) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la CCF tingui a bé 

encomanar-li. 

 

 

V). Convocatòria.- 

 

a) La Comissió d’Educació es reunirà, ordinàriament, un cop al mes.  

 

b) El president, o la persona en la qual delegui, cursarà les convocatòries per a 

cada sessió, de la qual s’aixecarà acta. 

 

 

VI). Reconeixement.- 

 

El reconeixement a la tasca i a la dedicació que presten els membres de la 

Comissió d’Educació quedarà reflectit en la Memòria Anual de la Coordinadora 

Catalana de Fundacions. 

 

 

 

 

Barcelona, setembre de 2015 


