
 
 
 
 
 
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 
 
El Departament d’Educació preveu la constitució i renovació dels Consells 
Escolars, als centres Educatius. 

 
LLEI 

12/2009, del 10 de juliol, d’educació. LEC 
Resolució ENS/2172/2016 
 
FUNCIONS: 
Article 148 
El consell escolar 

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el 
govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta 

participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment 
d’elecció dels membres del consell. 
 

2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar 
a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 

72.3, i d’altres centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en 
l’exercici de les funcions que li corresponen. 
 

3. Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una 

majoria de tres cinquenes parts dels membres. 
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el 
desenvolupament i els resultats. 

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat , convenis i altres acords 
de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions 
corresponents. 
e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 
director o directora. 
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 

alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars 

complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del 

centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o 

reglamentàries. 
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4. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò 
que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels 

òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat. 
 

5. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions 
específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar 
un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una 

representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública han de 
comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el 

Departament. 
 
COMPOSICIÓ: 

Representants dels diferents sectors: 

 C. Escolar Actual Elegibles C. Escolar Nou 

 
DIRECTOR 1 - 1 
CAP D’ESTUDIS 1 - 1 
SECRETARI 1(amb veu i sense 

vot) 
- 1(Veu sense vot) 

REPRESENTATS 

DEL SECTOR DE 

MESTRES 

6 3 6 

REPRESENTANTS 

DEL SECTOR DE 

PARES/MARES 

5 2 5 

REPRESENTANT DE 

L’AMPA 
1 - 1 

REPRESENTANT 

DEL SECTOR PAS  

1 3 1 

 

 
En aquestes eleccions, s’ha de fer la renovació de membres del C.Escolar. 
Cada any parell es fan renovacions parcials tal i com preveu la Resolució 

ENS/2172/2016 

 
PROCÉS ELECTORAL: 
 

S’ estableix un calendari del procés. 

Les votacions són personals, directes i secretes. 
 

En el cas de les famílies poden votar el pare i la mare o els tutors respectius, 
llevat que la pàtria potestat de l’alumne/a estigui conferida en exclusiva a un 
dels pares, en el qual cas només aquest tindrà dret de vot. 
Es podran votar tres candidatures d’entre totes les presentades pel sector de 
pares/mares. 
 

La condició de membre electe del consell escolar del centre s'adquireix per 
quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants 

del professorat i la meitat dels membres representants dels pares d’alumnes, 
sens perjudici que es puguin cobrir d’immediat les vacants que es produeixin. 



 
 
CALENDARI: 
 

8 de novembre Publicació del cens per a possibles modificacions o 

reclamacions. 
8 de novembre Tramesa d’informació a les famílies. 
10 de novembre Sorteig públic de les meses electorals a les 13:30h a la 

secretaria de l’escola. 
8 a l’10 de novembre reclamació al cens electoral. 

15 de novembre Constitució meses electorals 
15 de novembre Publicació definitiva del cens electoral.  
Fins el 21 de novembre  Presentació de candidatures. Podeu demanar els 

fulls de candidatura a la consergeria o bé mitjançant els vostres fills. 
21 de novembre Publicació de candidatures al tauler d’anuncis del centre. 

23 de novembre Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de 
supervisor/a del sector de pares/mares. 
29 de novembre Eleccions dels representants del sector de pares i mares. 

Horari: de 8:45h a 10h al vestíbul de l’escola. 
22 de desembre últim dia per constituir el consell escolar renovat. 

 
HORARI DE LES ELECCIONS: 
Sector pares i mares: Dimarts 29 de novembre 
De 8:45h a 10h 
 
 
 

La Direcció 
Sant Quirze del Vallès, a 8 de novembre de 2016 
 

 

És molt important que reviseu el cens que hi ha penjat a l’entrada de  
l’ escola i ens notifiqueu possibles errades o absències. 
Us animem a presentar-vos com a membres electes i a participar en la 
votació, ja que les funcions del Consell Escolar són molt importants per a 
l’escola dels vostres fills i filles. 
 


