
 
 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018 
 

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,                
professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i            
altres persones que el mateix consell consideri necessàries.  
 
El consell escolar del nostre centre està integrat per: 

● El director, que el presideix. 
● La cap d'estudis. 
● Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre. 
● El secretari del centre, que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell. 
● Sis representants del professorat, que són elegits pel claustre. 
● Tres representants de l'alumnat i tres dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i                 

entre ells. 
● Un o una representant de l’AMPA, proposat per la pròpia associació de mares i pares. 
● Un o una representant del personal d'administració i serveis (PAS), elegit per i entre aquest personal. 

 
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per               
meitats cada dos anys. Aquest any s’ha de renovar la meitat del consell: 

- 3 representants del sector de professorat 
- 2 representants del sector de pares i mares 
- 2 representants del sector d’alumnes 
- 1 representant del PAS 

El procés de renovació tindrà lloc durant els mesos de novembre i desembre, amb el següent                
calendari 
 

DATA PROCÉS ELECTORAL 

5 de novembre 

Convocatòria d’eleccions. 
Publicació dels censos electorals provisionals. 
Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures. 
Inici del període de presentació de candidatures** 

6 de novembre 
Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral. 
Sol·licitud a l’Ajuntament i a l’AMPA de la designació del seu representant. 

9 de novembre Sorteig per designar els vocals de les meses electorals (12h). 
14 de novembre Últim dia per a la constitució de les meses electorals. 
16 de novembre Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors** 
19 de novembre Últim dia de la publicació dels censos electorals definitius dels diferents sectors. 
20 de novembre Publicació de les 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                  
de l’alumnat. 

26 de novembre 
Votació sector pares i mares. La mesa electoral estarà situada a la sala de l’AMPA de l’Institut 
Publicació dels resultats de les votacions en acta pública immediatament després de l’escruti. 

28 de novembre 
Votació sector alumnes, professorat i PAS.  
Publicació dels resultats de les votacions en acta pública immediatament després de l’escrutini. 

17 de desembre Constitució del consell escolar renovat 

 
Tota aquesta informació s’exposarà en el tauler d’anuncis de l’Institut. 
Podeu consultar també el següent enllaç http://familiaiescola.gencat.cat/ca/ 
 
** Les persones interessades a presentar-se com a candidats/candidates als diferents sectors            
hauran de formalitzar la seva sol·licitud a la Secretaria de l’Institut entre el 5 i el 16 de novembre 
 

US ANIMEM A PARTICIPAR-HI! 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/

