
 

 

 
 

 
 
 
Benvolgudes famílies,  
 
En aplicació de l’ article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’ agost, d’ autonomia dels centres 
educatius, i la Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, per la qual s’estableix el calendari del 
procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centre públics i privats 
sostinguts amb fons públics, com a Directora del centre convoco el procés electoral per a la 
renovació dels representants de pares i mares, mestres i PAS del Consell Escolar.  
 
El Consell Escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el 
govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la 
comunitat educativa: equip directiu, professorat, pares i mares, personal d'administració i serveis i 
Ajuntament. 

En els centres públics, 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, etc.  

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per 
meitats cada dos anys. 

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE LA NOSTRA ESCOLA: 
(d’acord amb l’ article 148 de la Llei d’ educació) 

- La Directora, que el presideix 

- La  Cap d’estudis 

- 1  representant de l’Ajuntament 

- 6 representants del professorat 

- 6 representants dels pares i mares de l’alumnat (un d’ells designat per l’ AMPA) 

- 1 representant del personal d’administració i serveis 

- La Secretària del centre que hi assisteix amb veu, però sense vot. 

NOMBRE DE VACANTS  A COBRIR DEL SECTOR PARES i MARES: 2 

NOMBRE DE VACANTS  A COBRIR DEL SECTOR PROFESSORAT: 2 

NOMBRE DE VACANTS  A COBRIR DEL SECTOR P.A.S.: 1 

 

    CANDIDATURES: 

Poden ser candidates: 

Del sector del professorat: Totes les persones del Claustre. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=827818&language=ca_ES


 

 

Del sector dels pares i mares: Els pares i mares i els tutors/es d’alumnes del centre 

que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d’aquests i que figuren en el 

corresponent cens electoral.  

Del sector P.A.S.: Totes les persones que treballen a l’escola com a Personal d’Administració i 

Serveis. 

Si desitgeu presentar-vos com a candidat/a per formar part del Consell escolar del centre, 
podeu passar per la Direcció a recollir el full per presentar la candidatura, sempre tenint en 
compte el calendari que us exposem al punt següent. 

 

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ DEL  
CONSELL ESCOLAR 

 

Data Actuació procés electoral 

 
5 de novembre 2018 

 Convocatòria d’eleccions. 

 Publicació dels censos electorals provisionals. 

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

6 al 8 de novembre 2018  Termini per presentar reclamacions al cens electoral. 
 

 
9  de novembre 2018 

 Sorteig per designar els vocals de la mesa electoral (pares i 
mares). 

 
12 de novembre 2018 

 Constitució de les Meses electorals. 

 Resolució de les reclamacions als censos electorals. 

 Aprovació i publicació dels censos electorals definitius. 

 
6 al 16 de novembre 2018 

 

 Presentació de candidatures. 

 
19 de novembre de 2018 

 

 Publicació de les candidatures. 

 
26 de novembre de 2018 

 

 Votació sector mestres i PAS 

 
28 de novembre de 2018 

 

 Votació sector pares i mares. 

 
12 de desembre de 2018 

 

 Constitució Consell Escolar renovat 

 

Tot esperant la vostra participació, rebeu una salutació ben cordial. 

La Directora 

5  de novembre de 2018 

 


