
ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DELS 
MEMBRES  DELS CONSELLS ESCOLARS

Benvolgudes famílies,
El passat dilluns, dia 3 de novembre, va començar el procés per renovar la meitat 
dels membres del consell escolar. 
Hem penjat a la cartellera de l’entrada principal el calendari i el cens.  Caldrà que 
comproveu que les vostres dades són correctes.
Formen part del cens electoral i per tant poden presentar la seva candidatura tots els 
pares, les mares i els tutors legals dels nens i nenes matriculats a l’escola.

Consideracions sobre la presentació de candidatures 
El pare o la mare que vulgui presentar-se a l’elecció hauria d’informar a la resta de 
les famílies sobre el motiu o motius pels quals es presenta, de quin nen/a és pare o 
mare i el nom de la classe on van els seus fills/es.

• A la cartellera de l’entrada principal us facilitarem un espai on podreu donar-
vos a conèixer.

• Caldrà que lliureu la vostra candidatura a la direcció de l'escola.

Consideracions sobre el dia de les votacions.
• Les votacions es faran a la biblioteca de l'escola.

• L'horari de votacions és de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del matí i de 4 a 5 de la tarda, 
podreu accedir a l'escola per l'entrada principal. 
Només la franja de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del matí, l'entrada es farà per la porta 
de la rampa (coincidint amb l'acollida del matí).

Demanem la vostra participació tant en la voluntat de formar part del consell com en 
l’elecció del vostre representant.

L’escola l’hem de fer entre tots i totes.

Gràcies per endavant,

Maria Urbano Millan
Directora i Presidenta del Consell Escolar

Barcelona, 6 de novembre de 2014



Què hem de saber del Consell Escolar?

Què és el Consell Escolar de Centre?
 És  l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. 

Per qui està format?
a) La directora que el presideix.
b) La cap d’estudis.
c) La secretària  del centre, hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del 
consell.
d) Un representant designat per  l'AMPA (la nostra l'AMPA ha acordat que sigui  el/la 
president/a)  
c)  Un o una representant de l’ajuntament
d)  Els mestres representants del professorat elegits pel claustre. 
e)  Els representants dels pares , les mares i els tutors, elegits per les famílies.
f)  Un representant del personal d’administració i serveis, elegit entre aquest personal.
Tant el  nombre de representants del professorat com el  dels pares, mares o tutors no pot 
ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. 

Les Comissions de treball del Consell Escolar de Centre 
El Consell Escolar actua normalment en ple. Però existeixen diferents comissions: la 
permanent, la de convivència, l'econòmica,.. Aquestes comissions  tenen encomanades 
tasques de preparació i de formulació de propostes al plenari. Per exemple la comissió 
econòmica supervisa la gestió  econòmica del centre i formula, d'ofici o a requeriment del 
consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.

Reunions
El Consell Escolar del centre es reuneix una vegada al trimestre i sempre que el convoca 
la directora del centre o ho sol·licita al menys un terç dels seus membres. 
A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

Renovació de membres
Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven 
per meitats cada dos anys. Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del 
Consell Escolar, les convoca la directora  dintre del període que fixa el Departament 
d'Ensenyament.



Eleccions al Consell Escolar . CALENDARI
D'acord amb la RESOLUCIÓ ENS/2160/2014, de 16 de setembre, s'estableix el calendari 
del procés electoral per renovar els membres del consell escolar del centre.

Convocatòria de les eleccions
Inici del procés i publicitat del calendari

Dijous 6 de novembre 
de 2014

Publicació al tauler d’anuncis les dades dels cens electorals dels 
diferents sectors. 

Dijous 6 de novembre 
de 2014

Presentació de reclamacions en relació amb les dades dels cens 
electorals publicades

6 , 7 i  10 de 
novembre de 2014

Publicació al tauler d’anuncis les dades dels cens electorals 
definitius

Dimarts 11 de 
novembre de 2014

Constitució de la mesa electoral del  sector de representants del 
professorat

Dimarts 11 de 
novembre de 2014
( 12:35 hores)

Sorteig per a l'elecció de les dues persones que formaran part de 
la Mesa del sector de representants dels pares i mares o tutors de 
l’alumnat

Dimarts 11 de 
novembre de 2014
( 16:45 hores)

Constitució de la mesa electoral del  sector representants del 
personal d’administració i serveis

Dimarts 11 de 
novembre de 2014

Constitució de la mesa electoral del  sector de representants del 
sector dels pares i mares o tutors de l’alumnat

Dimecres 12 de 
novembre de 2014
(16 hores)

Presentació de candidatures  13 i 14 de novembre 
de 2014

Publicació llista de candidatures Dilluns 17 de 
novembre de 2014

Votacions sector  pares i mares

Dilluns 24 de 
novembre de 2014 
(7:30-9:30 i de 16-17 
hores)

Votacions sector professorat
Dimarts 25 de 
novembre de 2014 
(12:35 hores)

Votacions sector personal d’administració i serveis ---------

Constitució del nou Consell Escolar
Dijous  27 de 
novembre de 2014 
(16:45 hores)
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