
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament  
Escola Mare de Déu de Montserrat 
Castellbisbal 

 

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 2016 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

El proper dia 7 de novembre s’inicia el període de renovació dels Consells 

escolars.  

El Consell Escolar de Centre constitueix el principal instrument de 

participació en la vida escolar per part de tots els sectors implicats: pares 

i mares, alumnes, mestres, ajuntament i personal no docent. 

Tant els mestres dels centres com les famílies compartim un objectiu 

comú: l'èxit social, acadèmic i personal dels infants. Les decisions que es 

prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del 

centre i, per tant, també per a l'èxit educatiu de tots els alumnes. És per 

aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les 

eleccions al consell escolar és tan important i per aquest motiu us volem 

encoratjar per a que  hi participeu presentant-vos. 

Aquelles persones que estiguin interessades a formar part del Consell 

Escolar cal que contactin amb la secretaria del centre o amb direcció. 

 

Rebeu una salutació cordial 

 

 

La direcció 

Castellbisbal, 2 de novembre de 2016 
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RENOVACIÓ PARCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARI 

7 Novembre 2016 

Convocatòria d’eleccions 

Publicació del cens electoral 

Publicació de vacants, forma i termini de la presentació de les 

candidatures 

8-11 Novembre 2016 Reclamacions al cens electoral 

11 Novembre 2016 Sorteig per tal de designar els vocals de les meses 

16 Novembre 2016 
Constitució de les meses electorals 
Aprovació i publicació del cens definitiu. 

Fins 18 Novembre 2016 

Presentació candidatures. Les persones interessades per ser 
candidates de qualsevol sector han de passar per direcció i 
recollir l’imprès oficial que han d’omplir per presentar la 
candidatura. 

22 Novembre 2016 Últim dia de publicació candidatures 

30 Novembre 2016 
Elecció del sector pares/mares.  
Matí (8:30-9:30), migdia(12:15-12:45) i tarda (16:15- 17:00) 

 
Abans del 22 desembre 

2016 
Constitució del Consell Escolar Resultant 

  
 Cada elector podrà votar un màxim de 2 representants. 

 Finalitzades les votacions, en sessió pública, es faran els escrutinis dels vots emesos. 

 Poden votar tots els pares i mares, tutors i tutores dels alumnes al centre. Per poder votar 

s’ha de presentar el DNI, passaport, permís de conduir o targeta de residència. 

Què vol dir ser representant dels pares i mares 
al consell escolar? 

Les mares i pares representants al consell opinen, 
aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora 
del funcionament del centre educatiu. 

La seva participació en el consell escolar vol dir, 
també, fer una tasca de representació. Això significa 
que, com a membres del consell, la seva participació 
no és a títol individual sinó en representació de totes 
les famílies. 

Per representar de manera eficaç totes les famílies del 
centre, s'han de recollir les seves propostes i opinions 
i portar-les al consell escolar. D'altra banda, també cal 
que els representats informin de tots els assumptes 
que es tracten en el consell escolar. 

 


