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ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALENDARI 

 

Data Accions Lloc 

6 de novembre Publicació del cens de mares i pares Tauler d’anuncis 

al vestíbul 

7, 8 i 9 de 

novembre 

Reclamacions al cens. Mireu si sou ben 

inscrits. Qualsevol error no us permetria 

votar.  

Secretaria 

12 de novembre Sorteig de la mesa electoral Secretaria 

13 de novembre Constitució de la mesa electoral Secretaria 

14 de novembre Publicació del cens definitiu Tauler d’anuncis 

del porxo 

Del 7 al 15 de 

novembre 

Presentació candidatures Secretaria 

16 de novembre Publicació de les candidatures Tauler d’anuncis 

del porxo 

29 de novembre Votació dels pares i mares. 

Horari: 

 De 9 a 9:30 hores 

 De 12 a 13 hores 

 De 16 a 17 hores 

Sala polivalent 

30 de novembre Publicació dels resultats de les eleccions Tauler d’anuncis 

del porxo 

 
La llei preveu la representació de tota la comunitat educativa en el Consell Escolar. 
Sou vosaltres, mares, pares i tutors, qui ho feu possible escollint els vostres 
representants.  
 
Participa-hi! 

Estimades famílies, 

Durant els mesos de novembre i desembre, segons la resolució 

ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, s’obre el període d’eleccions per tal de 

renovar 2 membres del sector pares i mares, que us representaran al 

Consell Escolar. 
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CONSELL ESCOLAR 
 

Què és? 

El Consell Escolar de Centre és el màxim òrgan de participació de la comunitat 

educativa. En ell estan representats tots els estaments que en formen part (famílies, 

mestres, direcció, PAS, AFA i Ajuntament).  

 

Què fa? 

Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

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

b) Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de 

funcionament i de la gestió econòmica del centre.  

c) Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com 

de la resta de documents de gestió del centre. 

d) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

e) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

f) Participar en el procediment de selecció del director o directora. 

g) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 

alumnes. 

h) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars 

complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

i) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

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

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

 

Quins membres s’escullen en aquestes eleccions? 

Grup Membres a renovar Membres total de 

representants 

Pares i mares 2 5 
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