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9 de novembre de 2018 

El Consell Escolar, el nostre espai de participació! 

Benvolguts, benvolgudes, 

Avui iniciem les eleccions al Consell Escolar que es celebren cada 2 anys. 

El consell escolar del centre és l'únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de la 

comunitat educativa. És l'espai on tots els estaments  hi són representats. Hem d'aprofitar-ho per 

poder tenir una visió àmplia i completa del dia a dia de l’aula i per continuar exercint  el 

funcionament democràtic a les nostres escoles.  

 Els consells escolars de centre segueixen sent l'espai de participació més important per a les 

famílies. És el marc en el qual es prenen les decisions pel que fa als temes importants 

relacionats amb el funcionament i l'organització del centre educatiu (la Programació General 

Anual de Centre, el Projecte Educatiu de Centre i les diferents activitats pedagògiques que es 

programen i realitzen durant el curs, el pressupost, els horaris, les sortides i les colònies, el 

servei de menjador, etc). 

Pel claustre, és molt important poder compartir amb les famílies tot allò que fem així com rebre 

les vostres opinions i suggeriments per a seguir millorant de manera continuada.  

  

Per tant, us convidem des d’aquí a participar, tant pel que fa a presentar la vostra candidatura, 

com per venir a votar el dia de les eleccions que en el nostre centre seran pels mestres, personal 

PAS i PAE el dimecres 28 de novembre i per a les famílies el dijous dia 29 de novembre . Ja us 

enviarem més endavant informació més detallada del procediment. 

El nombre de representants que s’ha de renovar en la present convocatòria són: 

Mestres Pares i mares 

d’alumnat 

Personal 

d’administració i 

serveis (PAS) 

Personal d’atenció 

educativa (PAE) 

3 3 1 1 

 
A la cartellera del vestíbul anirem penjant totes les informacions: cens, calendari del procés i 
candidatures. 
Us heu d’anar apropant per comprovar si les vostres dades del cens són correctes. 
Veniu a votar i participeu en L’ESCOLA QUE VOLEM!!! 
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