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FULL INFORMATIU ALS PARES I MARES NÚM. 3         4 de novembre de 2016 
 

1. CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 
 

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el 

control i gestió de la escola. Està format per: 

- El director del centre és el president. 

- La cap d’estudis. 

- 6 mestres representants del Claustre de mestres1. 

- 6 pares/mares escollits en les eleccions1. 

- 1 pare/mare designat per l’AMPA. 

- 1 representant de l’Ajuntament. 

- 1 representant del personal d’administració i serveis. 

- 1 representant del personal d’atenció educativa 

- La secretària del centre, amb veu però sense vot. 

D’acord amb la RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, s’estableix el 

calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels 

centres públics i privats sostinguts amb fons públics.  

Per tant es convoquen eleccions per a la renovació parcial dels representants dels 

pares i mares al Consell Escolar. Continuaran els tres que vareu elegir al novembre de 

2014: Gemma Fontcuberta, Yolanda Hidalgo i Florencia Rosina García. N’heu d’elegir 

3 per als propers 4 cursos, que ocuparan el lloc que deixaran els tres sortints que hi són 

des del desembre de 2012. 
 

El calendari serà el següent: 

- El cens electoral estarà exposat al públic al tauler d’anuncis del porxo de l’entrada 

a l’escola del dilluns 7 al divendres 11 de novembre de 2016 a les 13.30 h. Estarà 

ordenat alfabèticament (consten els cognoms i noms dels pares i mares). Qualsevol 

anomalia comuniqueu-la a la conserge, secretaria o al coordinador d’extraescolars 

fins el mateix 11 de novembre a les 13.30 h. 

- Els membres que exerciran de vocals de la mesa electoral seran sortejats en acte 

públic que tindrà lloc a la sala de reunions de la planta baixa de l’escola el 

divendres 11 de novembre a les 16.30 h, en acte públic. 

- El dimarts 15 de novembre, constitució de la mesa electoral, que resoldrà les 

reclamacions al cens i aprovarà el cens definitiu. 

- El dimecres 16 de novembre es publicarà el cens definitiu. 

- Les candidatures per al sector pares i mares podran ser presentades a la direcció 

del centre fins el divendres 18 de novembre de 2016 a les 16.30 h. 

- Les candidatures es faran públiques al tauler d’anuncis el dimarts 22 de 

novembre. 

- Les votacions es duran a terme en aquest centre el dimecres 30 de novembre. 

- CONFIRMEU QUE ESTEU AL CENS I QUE LES DADES SÓN CORRECTES 

                                                
1
 La meitat dels representants es renoven cada dos anys. 



 

El Director del centre i la Mesa Electoral resoldran els dubtes o consultes que es puguin 

produir. 
 

Requisits per ser membre del Consell Escolar 
 

Ser pare/mare o tutor/a d’alumne del centre, que n’exerceix la pàtria potestat o la tutela, 

que consti al cens, que presenti la candidatura i ser un/a dels tres amb més vots. 

S’han de cobrir tres vacants. Convindria que hi hagués varis candidats/es per tal que 

quedi llista d’espera per si hi ha alguna baixa més endavant. 

 

 

2. L’AMPA INFORMA 
 

2.1 Xerrada per a pares i mares 
 

El proper dimarts 8 de novembre a les 16’45h hi haurà la xerrada “Recolzar sense 

pressionar” a càrrec de Marta Ocaña. Aquesta xerrada està dins el programa Tàndem 

Família-Escola que organitza l’Ajuntament de Sabadell junt amb l’AMPA. 

 

Atentament,                     

 
 Equip directiu i AMPA 


