
  

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR  
DEL CENTRE 

 
Benvolguts/des famílies, 
 
S’ha publicat la resolució que convoca eleccions als consells escolars dels centres educatius públics i privats sostinguts amb fons 

públics Resolució ENS/2232/2018. 

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de govern representatiu dels diferents 
sectors (pares i mares, mestres...) que componen la comunitat educativa i és 
un òrgan de gestió d’un centre educatiu. 

En aquestes eleccions, a la nostra escola, caldrà renovar dos representant del 
sector pares/mares i dos del sector mestres. 

 
Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

 Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves 
modificacions.  

 Participar en l'aprovació de la programació general anual, de 
les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre 

 Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del 
centre. 

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

 Intervenir, si és necessari, en el procediment d'admissió d'alumnes. 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 

 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i 
avaluar-ne el desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment 
escolar. 

 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

Aquest procés per tal que sigui el més efectiu possible reclama la vostra  participació.  Ho podeu fer de dues maneres: 

 Tots els pares, mares i tutors legals podeu presentar la vostra candidatura per formar part del Consell Escolar del 
centre com a representant dels sector pares i mares.  

 Venint a votar el dia de les eleccions. Poden votar tant el pare i com la mare. Cal portar el DNI. 
 

El Consell Escolar es reuneix tres vegades  durant el curs escolar, els dimarts a partir de les 17h. 
 
Calendari electoral 
 

5 de novembre  Publicació cens electoral sector mestres i pares/mares ( cartellera edifici escola) 

Del 6 a 9  de novembre   Període de reclamació del cens electoral 

9 de novembre  Sorteig mesa electoral del sector pares/mares 

16 de novembre  Fi termini de presentació de candidatures ( al despatx de direcció) 

19 de novembre  Publicació del cens definitiu. 

20 de novembre  Publicació de candidatures. 

 

30 de novembre  Eleccions representants sectors mares i pares. 

Lloc:  A l’edifici escola : de 8:45h a 9:15h i de 14:45 h a 15:15h  

    Als mòduls : de 16:00h a 17:00h 

 
 
Maria Coll Bertran 
Directora i presidenta del Consell Escolar 
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=827818&language=ca_ES

