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Eleccions al Consell escolar 

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat 

educativa en el govern dels centres. 

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, 

professorat, famílies, representant de l’AMPA, personal d'administració i serveis i el 

representant de l'administració local. 

 

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació 

amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte 

educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les 

activitats extraescolars, l'horari lectiu, etc. 

 

                                    Composició per sectors Consell escolar Josep Tarradellas 

 

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però 

cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. 

Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre. 



 

 

Les vacants del consell escolar s'ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un 

membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada 

en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins 

a la propera renovació del consell escolar. 

 

Aquest any a l’escola es renovaran 3 places vacants del sector de famílies i altres 3 

places del sector de professorat.  

 

    Nombre 
de places  

Places 
vacants Sectors Membres 

Equip Directiu 

Juan José Luján Climent 3 0 

Marta Pino Barraza 

Jose Luis Dolz Julián 

Ajuntament  Helena Gregorio Fernández 1 0 

AMPA  Daniel Piedra Moreno 1 0 

PAS  Ana Auñon Rubio 1 0 

Famílies Laura Bueno Macías 6 3 

Marta Molins Montserrat  

Sabrina Gracia Belpaume 

  

  

  

Professorat Ana María Cano García 6 3 

Vanessa Porras Díaz 

Núria Soler Fores 

  

  

  

Total   18 6 
 Composició i vacants consell escolar escola Josep Tarradellas novembre 2016  

 

Perquè heu de participar? 

Els centres i les famílies compartim un objectiu: l'èxit social i personal dels fills i filles. 

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. 



 

 

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu 

en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És 

important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè: 

 

- Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns 

bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu. 

- Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser 

capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho. 

- Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització 

del centre. Aquesta és una manera de valorar l'escola i també contribuïu que el 

vostre fill la valori. 

- L'èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. 

Implicar-vos en el seguiment i l'avaluació d'aquest funcionament incideix en el 

desenvolupament i creixement personal dels vostres fills. 

- És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com 

activitats extraescolars o quina és l'alimentació que han de rebre en el menjador 

escolar. 

- És important tenir una escola oberta a l'entorn, que col·labori amb els altres 

centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, 

barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix 

quines han de ser aquestes relacions 

 

Com podeu participar? 

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents: 

- Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell 

escolar. 

- Participant el dia 28 de novembre votant els candidats que considereu més 

representatius. 

 

 



 

 

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, donant veu a les seves peticions, 

preocupacions i iniciatives. 

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. 

 

Calendari procés electoral 

Data  Procés electoral 

5  de novembre Convocatòria d’eleccions. 

6 de novembre 
Publicació dels censos electorals provisionals. 
Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures. 

 12 de novembre Sorteig per designar els vocals de les meses electorals. 

Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral.  

14 de novembre 
Constitució de les meses electorals. 

Fi del termini de presentació de reclamacions.  
Resolució de les reclamacions als censos electorals. 

16 de novembre Aprovació i publicació dels censos electorals definitius. 
 

19 de novembre Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. 

22 de novembre Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del 
sector de pares o mares o d’alumnat. 

27 de novembre  Votacions Sector Professorat 

28 de novembre Votacions Sector famílies 

 


