
 

 

 

 

 

 

A  LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT DE L’INSTITUT 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Ens adrecem a vostès per fer-los saber que el dia 26 de novembre de 2018 
des de les 17:00 fins a les 19 hores es realitzaren les votacions del sector 
mares i pares per renovar el Consell Escolar del Centre. Aquesta vegada hi 
ha 2 representants a renovar.  
 
Amb l’objectiu de millorar la participació en la gestió del centre demanem la 
màxima participació de totes les famílies. 
 
També els animen perquè es presentin com a candidats i candidates en 
aquestes eleccions.  
 
Recordin que tenen fins el dia 16 de novembre de 2018 per presentar per 
escrit davant la mesa electoral del centre (a Secretaria) la seva 
candidatura. 
 
És molt important la seva participació per tal  de: 
 

 Participar en el projecte educatiu de centre. 

 Formular propostes al pla de centre. 

 Supervisar el funcionament de l’institut. 
 
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el 
govern del centre. Així ho estableix la Llei d’Educació de Catalunya, que 
delimita quines són les seves funcions. Aquestes són algunes de les més 
destacades. 
Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

 Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.  

 Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes 
de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar 
ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les 
propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. 

 Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així 
com de la resta de documents de gestió del centre. 

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 
 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del 

centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 
 

 
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament  
Institut Rafael Casanova 

 



 
A continuació es detalla la planificació del procés electoral. 
 
 
 

Data Procés electoral 

A partir del 5 de 
novembre 

Convocatòria d’eleccions. 
Publicació dels censos electorals provisionals. Tauler 
d'anuncis de l'Institut  
Publicació de vacants, forma i termini de presentació de 
candidatures. Tauler d'anuncis de l'Institut 

6 de novembre Inici del termini per presentar reclamació al cens 
electoral. 

9 de novembre Fi del termini de presentació de reclamacions del cens. 

12 de novembre Sorteig per designar els vocals de les meses electorals. 

13 de novembre Constitució de les meses electorals. 

14 de novembre Resolució de les reclamacions als censos electorals. 
Aprovació i publicació dels censos electorals definitius. 

16 de novembre Últim dia per a la presentació de candidatures dels 
diferents sectors. 

19 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  o d’alumnat. 

26 de  novembre Votacions del sector de professorat, alumnat i famílies 

3 de desembre Constitució del consell escolar renovat. 

 
 
Votin, participin, decideixin per construir l’escola que tots volem! 
 
Aprofito l’avinentesa per saludar-los i agrair-los la seva col·laboració. 
 
Ariadna Daura Lujan 
 

 
 
Directora  de l’Institut Rafael Casanova 
 
 
Sant Boi de Llobregat, 7 de novembre del 2018 


