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 CE    ELECCIONS AL CONSELL 

ESCOLAR 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018 

D’acord amb la publicació de la Resolució ENS/2232/2018, d’1 

d’octubre de 2018, per la qual s’estableix el calendari del procés 

electoral per a la renovació parical dels membres del consell 

escolar dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, 

la Directora d’aquest centre ROSA MARIA LEMOS I BAIGES, 

convoca les eleccions.  

 

El mes de novembre es duran a terme les votacions per escollir els 

diferents representants del Consell Escolar. A continuació podeu 

consultar la convocatòria en la qual s'especifiquen totes les dates i 

informacions importants de cara a les votacions dels representants 

de cada sector. Per altra banda, també trobareu els documents que 

cal omplir si algú vol presentar alguna candidatura o vol presentar-

se com a supervisor del procés electoral.  

Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

 Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves 

modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel 

director de manera preceptiva per valorar la proposta del 
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projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una 

majoria de les tres cinquenes parts dels membres.  

 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. 

 Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis 

i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i 

institucions. 

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de 

cessament del director o directora. 

 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les 

sancions als alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats 

escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i 

avaluar-ne el desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament 

general del centre i conèixer l'evolució del rendiment 

escolar. 
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 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb 

l'entorn. 

 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o 

reglamentàries. 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT QUE LES FAMÍLIES PARTICIPEU EN EL 

CONSELL ESCOLAR? 

Els professionals dels 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 dels 

pares en les eleccions al consell escolar és tan important. 

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al 

vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu 

arribar les seves opinions i aportacions. És important que 

participeu en les eleccions al consell escolar perquè: 

 Sou 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. 

 Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per 

això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens 

comprometem per aconseguir-ho. 
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 Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica 

en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar 

l'escola i també contribuïu que el vostre fill la valori. 

 L'èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i 

el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l'avaluació 

d'aquest funcionament incideix en el desenvolupament i 

creixement personal dels vostres fills. 

 És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us 

poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és 

l'alimentació que han de rebre en el menjador escolar. 

 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. 
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