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ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018 

 
El consell escolar renovar periòdicament els membres electes del sector del 
professorat, famílies i personal d’administració. 
Aquesta renovació es produeix cada 2 anys i son substituït la meitat dels membres dels 
sectors indicats per tal de facilitar la continuïtat en el treball del consell. 
Durant primer trimestre del present curs 2018-2019 es renovarà la meitat dels 
representants del sector de mestres i del sector de famílies.  
 
 
QUÉ ÉS EL CONSELL ESCOLAR? 
 
És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern 
dels centres. 
 
 
PER QUI ESTÀ FORMAT? 
 
El formen els representants de tota la comunitat educativa, es a dir, direcció, mestres, 
famílies, personal d’administració i serveis i representant de l’administració local. 
 
 
QUINES SON LES SEVES FUNCIONS? 
 

 Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El 
consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per 
valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una 
majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

 Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de 
funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser 
consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i 
manifestar el seu suport per majoria simple dels mestres. 

 Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com 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 entitat i institucions. 

 Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 
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 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’activitat escolars 
complementaries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el seu 
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. 
 
 
COM ES FAN LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR? 
 
Els i les representants del consell escolar son escollits/des per un període de 4 anys, 
però cada 2 anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. 
 
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.  
 
 
COM PODEU PARTICIPAR EN LES ELECCIONS? 
 
A les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents: 
 

 Presentant-vos com a candidats/es per representar els pares i mares al consell 
escolar. S’ha de comunicar a la Direcció del centre i portar una fotografia de 
carnet entre el 12 i el 16 de novembre de 2018. 

 Animant i recolzant a una candidatura. 

 Participant en les eleccions del dimecres 28 de novembre de 2018, votant els 
candidats que considereu més representatius. 

 
 
 
 
 
 
 



QUIN ÉS EL CALENDARI DEL PROCÉS? 
 

Data Procés electoral 

5 de novembre Publicació al tauler d’anuncis de l’escola dels censos electorals provisionals. 

Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures. 

Del 6 al 8 de 

novembre 

Es poden presentar reclamacions sobre el cens electoral.  

9 de novembre Fi del termini de presentació de reclamacions. 

Sorteig per designar els vocals de les meses electorals. 

12 de novembre Publicació del cens definitiu de votants i les resolucions a les reclamacions del 

mateix.  

Constitució de les meses electorals. 

Del 12 al 16 de 

novembre 

Presentació de candidatures. 

19 de novembre Publicació de les candidatures dels diferents sectors. 

26 de novembre Últim dia per presentar sol·licitud per actuar de supervisor/a del sector pares o 

mares d’alumnes. 

27 de novembre Votació sector mestres. 

28 de novembre Votacions sector pares, mares, tutors i tutores legals. 

 Eleccions: s’efectuaran les votacions al vestíbul de consergeria, en horari de 08: 

30 a 17:00 h 

Escrutini de vots a les 17:15 h. 

12 de desembre Constitució del nou Consell Escolar 

 
QUÉ HEM DE SABER O FER LES FAMÍLIES ABANS DE LES VOTACIONS? 
 

 Consultar el calendari del procés electoral a l’escola i/o la web. 

 Consultar el cens electoral provisional publicat per la direcció del centre. 

 Presentar les reclamacions al cens en cas de no ser-hi. 

 Consultar la persona que representa l’AMPA en el consell escolar. 

 Presentar-nos com a candidats a formar part del consell escolar. 

 Conèixer si hem estat designats membres de la mesa electoral. 

 Consultar el cens definitiu 



 Consultar les candidatures presentades. 

 Votar. 
 
 
QUIN ÉS EL LLOC I L’HORARI DE LES VOTACIONS? 
 
Al hall de consergeria des de les 8:30 fins les 17 hores, el dimecres 28 de novembre de 
2018. 
 
QUINES CADIRES (VACANTS) ESTAN DISPONIBLES ACTUALMENT? 
 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 2018 

Sectors Cadires Membres Període Vacants 

Equip Directiu 
Cadira 1 Montse Pedrola Aliart 2017-2021 0 

Cadira 2 Laura Benito Lorenzo 2017-2021 0 

Secretària Cadira 1 Mari Palazón Vaquero 2017-2021 0 

Mestres 

Cadira 1  2018-2022 1 

Cadira 2 Sara Àlvarez Zurera 2016-2020 0 

Cadira 3  2018-2022 1 

Cadira 4 Carme Brioso Reyes 2016-2020 0 

Cadira 5  2018-2022 1 

Famílies 
 
 

Cadira 1  2018-2022 1 

Cadira 2 Álvaro Niño 2018-2020 0 

Cadira 3 Irene Jiménez 2018-2020 0 

Cadira 4  2018-2022 1 

AMPA Cadira 1  2018-2022 1 

AJUNTAMENT Cadira 1  2018-2022 1 

PAS Cadira 1  Yolanda Pérez Pizarra 2016-2020 0 

Total 15 

 
Per tant, hi ha les següents vacants: 
 

 3 vacants pel sector de mestres 

 2 vacants pel sector de pares, mares, tutors i tutores legals. 

 L’AMPA i l’Ajuntament designaran els/les seus/seves representants. 
 
En el cas que hi hagi més vacants que candidats/es, totes les persones membres del 
sector son elegibles. En el cas que la persona elegida no vulgui assumir-ne la 
representació, el lloc queda vacant fins la propera convocatòria. 
 
ON PODEU CONSULTAR EL PROCÉS ELECTORAL? 
 

 Al taulell d’anuncis situat entre les dues portes d’entrada a l’edifici escolar. 

 Al web de l’escola.  

 Al web de la Generalitat de Catalunya, família i escola. 
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/eleccions_a
ls_consells_escolars/ 
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