Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS Joaquim Mir
Vilanova i la Geltrú

Benvolguts professors, mares i pares i alumnes,
Us informo del procés d’eleccions al consell escolar del nostre centre. Els professionals
del centres i les famílies compartim un objectiu: l'èxit social i personal dels fills. 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 del professorat, mares i pares i alumnes en les eleccions
al consell escolar és tan important. L’èxit educatiu és un objectiu i responsabilitat de
tots, per això, la participació de tots vosaltres és clau. Els representants de professors,
de mares i pares i d’alumnes representants al consell opinen, aproven, avaluen i
elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.
En les eleccions, hi podeu participar de dues maneres diferents:
✓ Cada sector, presentant-vos com a candidats per representar els professors, mares
i pares i alumnes al consell escolar.
✓ Participant el dia de les eleccions votant els candidats que considereu més
representatius.
Quan es participa en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la
seva veu i vot. Així feu arribar les vostres opinions i aportacions. És important que
participeu en les eleccions al consell escolar perquè:
✓

✓

✓

✓

✓

Som 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 en
temes que us poden preocupar.
Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu: l'èxit acadèmic, social i
personal dels fills. Per això hem de ser capaços de treballar de manera conjunta i
decidir, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
Tots tenim el dret de participar de manera democràtica en l'organització del
centre. Aquesta és una manera de valorar l'escola i també contribuïu que els
alumnes la valorin.
L'èxit educatiu també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en
el seguiment i l'avaluació d'aquest funcionament és implicar-vos en
el desenvolupament i creixement personal dels alumnes.
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.

A continuació us detallo el calendari a seguir:
QUÈ

COM

QUAN

Inici del procés

A partir d’aquesta circular

5 de novembre

Publicació i
consulta del cens

A la consergeria del centre

A partir 5 de novembre

Presentació
candidatures

Omplint les sol.licituds a
secretaria/direcció.
(Publicitació al web del
centre a partir del 15 de
novembre)

Del 10 al 20 de
novembre

VOTACIONS

Sector professorat
(renovació de 6, de 6
membres)

21 de novembre a les
15.30h

Sector PAS
(renovació d’1, d’1 membre)

21 de novembre de 13h
a 13.30h. A secretaria

Sector alumnat
(renovació de 2, de 3
membres)
Sector mares i pares
(renovació de 2, de 3
membres )

29 novembre de 10h a
11.30h i de 17h a
18.30h. A l’entrada
29 de novembre de 17h
a 18.30h. A l’entrada

Al centre

13 de desembre de
2018, a les 18h

Constitució del
nou CONSELL
ESCOLAR i presa
de possessió

Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, us animo a presentar-vos i
espero veure’us el dia de les votacions.
Cordialment,
Isabel Fort Nos
Directora

