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Que és el consell escolar i quines funcions té? 

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. 

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, intervenir en la resolució dels 

conflictes, etc... 

Si voleu aprofundir més en el funcionament del Consell Escolar, podeu 

consultar el següent enllaç:  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-

educatius/centres/consells-escolars-centres/centres-publics/ 

Cada quan es renova? 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i 

es renoven per meitats cada dos anys. 

Quins són els seus components?  

Composició en els centres públics 

1. El consell escolar d'un centre públic està integrat per: 

o El director o directora, que el presideix. 

o El cap o la cap d'estudis. 

o Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es 

troba situat el centre. 

o El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i 

sense vot i exerceix la secretaria del consell. 

o Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre. 

o Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, 

elegits respectivament per ells i entre ells. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/centres-publics/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/centres-publics/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/centres-publics/#bloc2


Generalitat de Catalunya                                                                                             
Departament  d’Ensenyament  
Institut Manolo Hugué   

 

 
Carrer Josep Germà, 2 08140 Caldes de Montbui 

Tel. 93 865 37 62 / Fax 93 865 33 18 
iesmanolohugue@xtec.cat 

http://www.xtec.cat/iesmanolohugue 

 

o Un o una representant del personal d'administració i serveis, 

elegit per i entre aquest personal. 

o En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin 

unitats d'educació especial també és membre del consell 

escolar un o una representant del personal d'atenció 

educativa. La representació d'aquest personal no té la 

consideració de representació del professorat als efectes de 

determinar la composició del consell escolar. 

 

2. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un 

terç del total de membres del consell, elegits pel claustre i en 

representació d'aquest. 

 

3. El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en 

conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres 

del consell. Una de les persones representants dels progenitors la 

designa l'associació de pares i mares més representativa del centre. 

 

4. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda 

recollida a les seves normes d'organització i funcionament, d'acord 

amb el que s'estableix en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, 

d'autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent. 
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5.  Composició del Consell Escolar a l’Institut Manolo Hugué 

o Director 

o Cap d’estudis 

o Secretari  (amb veu i sense vot) 

o 4 representants dels pares i mares 

o 6 representants del professorat 

o 3 representants dels alumnes 

o 1 representant del personal no docent (PAS) 

o 1 representant de l’Ajuntament. 

Quines vacants hi ha en aquestes eleccions? 

En aquestes eleccions cal cobrir tres vacants de professors. En les darreres 

eleccions del Consell Escolar, 2016, van ser escollits els següents professors.  

o Manel Mallén 

o Eva María García 

o Rosa Calm 

El seu mandat es renova ara, als 2 anys. 

Vacants per cobrir:  

D’acord amb el procediment establert a les normes d'organització i 

funcionament del centre per cobrir les vacants del consell escolar i seguint 

el que s'estableix en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius i la resta de legislació vigent, article 27, enguany es 

renovaran respectant les proporcionalitats proposades des del 

Departament d’Ensenyament les següents vacants: 

 3 representants del professorat 

 2 representants de pares i mares d’alumnes 

 3 representants d’alumnes de secundària 
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Candidatures: 

 Cada candidat només es pot presentar per un dels sectors. 

 Cal presentar per escrit les candidatures a la secretaria del centre. 

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConse

llEscolar/Y248_029.pdf 

Calendari del procés: 

 5 de novembre: exposició pública dels censos i inici del període de 

reclamacions (Al tauler del vestíbul del centre) 

 8 novembre, 14h: final del termini per presentar reclamacions als 

censos provisionals. (A secretaria) 

 14 novembre: 

o Publicació dels censos definitius. (Al tauler del vestíbul del 

centre) 

o Sorteig per designar els membres vocals de les meses 

d'alumnes i de pares i mares d'alumnes, a les 10:30 hores. (Al 

despatx del director) 

o Publicació dels resultats del sorteig de les meses electorals. (Al 

tauler del vestíbul del centre) 

 14 novembre: constitució de les meses electorals de tots els sectors. 

 16 novembre, 14h: final del termini de presentació de candidatures. 

(A secretaria) 

 20 novembre: proclamació i publicació de les candidatures. (Al tauler 

del vestíbul del centre) 

 22 novembre, 14h: final del termini per actuar com a supervisor/a. (A 

secretaria) 

 26 novembre: eleccions de pares i mares, alumnat i professorat. 

 17 desembre: constitució del consell escolar i presa de possessió dels 

seus membres. 

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_029.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_029.pdf
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Votacions: 

 Per a les votacions s’acreditarà la personalitat presentant el DNI, 

passaport o carnet de conduir. 

 El vot és directe, secret i no delegable. 

 Dia, hora i lloc de les votacions: 

Sector alumnat: 26 de novembre, de 8:30 a 12:45 h, i de 18 a 19 h al vestíbul 

del centre. Les votacions s'efectuaran de forma esglaonada per grups i 

nivells. 

Sector pares i mares: 26 de novembre, de 14:30 a 15 h i de 19 a 20 h, al 

vestíbul del centre. 

Sector professorat: 26 de novembre, a les 15 h, a la Biblioteca - Claustre 

extraordinari. 

Supervisors: 

 Tant les associacions de pares i mares d’alumnat, o els grups de pares 

i mares que avalen una candidatura, així com les associacions 

d’alumnat o els grups d’alumnes que avalen una candidatura, poden 

designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor 

o supervisora. 

 Per fer la sol·licitud cal presentar el model que s'adjunta, segons 

sector, degudament complimentat a la secretaria del centre. 

Supervisor/a d’eleccions, sector pares, mares i tutors legals dels 

alumnes 

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/Eleccions

ConsellEscolar/Y248_033.pdf 

Supervisor/a d'eleccions sector alumnes 

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/Eleccions

ConsellEscolar/Y248_035.pdf 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_033.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_033.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_035.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_035.pdf

