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ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Benvolguts/ des,
El Departament d´Ensenyament ha convocat eleccions per renovar la meitat dels membres dels
Consells Escolars dels Centres Docents Públics no Universitaris de Catalunya, la qual cosa us
comuniquem per al vostre coneixement i per tal de convidar-vos a que participeu en les
esmentades eleccions, d´acord amb el que preveu la Llei en quant a participació dels pares en la
gestió dels Centres Docents.
Dijous 24 de novembre es faran les eleccions per renovar 2 membres dels sector pares
del Consell Escolar. Volem donar-vos una mica d´informació sobre els consells escolars i el
que representen i animar-vos a participar ( com a candidats i/o com a votants) en aquestes
eleccions
INFORMACIÓ SOBRE EL CONSELL ESCOLAR
Ens els Centres Docents Públics són òrgans col.legiats de govern: el Claustre de professors, el
Consell Escolar i les Juntes o Comissions que, en el seu si, es creen
( Comissió Econòmica, Comissió de Menjador, Comissió de Convivència i Comissió Permanent).
SÓN MEMBRES DEL CONSELL
Per raó de càrrec:
- El/la Director/a que ocuparà la presidència.
- El/la Cap d´Estudis.
- El/la Secretari/ària.
Com a membres electes:
- Representants del professorat.
- Representants dels pares i mares.
- Un representant del personal d´administració i serveis.
Com a membres designats:
- Un regidor o representant municipal.
- Un membre de l´AMPA.
Són electors tots els pares/mares o tutors legals dels alumnes matriculats en el Centre.
Són elegibles aquells pares/ mares o tutors que compleixin el requisit previ de presentar
la seva candidatura. Aquesta candidatura manifesta de forma oficial la seva disponibilitat
per assumir la corresponent representació.

La presentació de candidatura hauria d´anar acompanyada d´una fotografia de la candidata o
candidat. Les candidatures les podeu passar a les delegades i delegats de classe, que
s´encarregaran de lliurar-les a la coordinadora de delegats. El termini de presentació
comença el proper dia 3 de novembre fins el 17 de novembre.
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La convocatòria oficial està exposada en el tauló d´anuncis del Centre.

El calendari electoral és el següent:

A partir del 3 de novembre

Convocatòria d´eleccions
Publicació dels censos electorals provisionals.
Publicació de vacants, forma i termini de presentació de
candidatures.

4 i 5 de novembre

Presentació de reclamacions al cens electoral

13 de novembre

Constitució de les meses electorals.

17 de novembre

Últim dia per a la presentació de candidatures.

20 de novembre

Últim dia per a la presentació de sol.licituds per actuar de
supervisor/a del sector de pares o mares o d´alumnat.

24 de novembre

Eleccions (horari de 9h a 10 h i de 16h a 17.15h )

4 de desembre

Constitució del nou Consell Escolar.
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FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Correspon al Consell Escolar:
-

Establir directrius per l´elaboració, aprovació i avaluació del Projecte Educatiu del Centre.
Aprovar el Reglament de Règim Intern i resoldre conflictes disciplinaris
Aprovar el pressupost del Centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
Elaborar directrius per a la programació de les activitats escolars complementàries i
extraescolars.
Aprovar la Programació General.
Analitzar el funcionament general del centre, avaluar-lo o aprovar la memòria anual.
Decidir sobre l´admissió d´alumnes.
Establir criteris sobre la participació del Centre en diferents activitats i acordar les
relacions de col.laboració amb altres Centres amb finalitats culturals i educatives.
Aprovar el pla d´administració dels recursos pressupostaris del Centre elaboral per la
Junta Econòmica.
Promoure l´optimització de l´ús de les instal.lacions del Centre.
Avaluar el servei de menjador del Centre.
Portar als òrgans de les diferents administracions informes sobre la vida del Centre i els
seus problemes formulant, en el cas que sigui necessari, les oportunes propostes.
Assitir i assessorar al Director/a en els assumptes de la seva competència.

Els Consells Escolars es renoven cada dos anys, sense perjudici de cobrir les vacants que es
puguin produir durant aquest període. La renovació periòdica de la meitat dels membres dels
Consells promou la incorporació de noves idees i iniciatives, possiblilitant que el seu
funcionament experimenti un procés de renovació contínua adaptat a les característiques del
moment.

La votació dels membres de la comunitat educativa és personal, directa i secreta. En el cas dels
pares d´alumnes podran votar el pare i la mare o tutors respectius però, sense delegar el vot l´un
en l´altre.
RECORDEU QUE L´ESCOLA LA FEM ENTRE TOTS.
PARTICIPA EN LA VIDA DE LA TEVA ESCOLA VOTANT ELS TEUS REPRESENTANTS.
Cordialment,
Rosa Roig i Boltà
Directora

