
El Consell Escolar és l'órgan de govern col·legiat del nostre centre. Cada dos anys es
fa una renovació parcial dels seus membres. 

Aquest  curs  cal  renovar  la  primera  meitat  del  Consell  Escolar:  4 membres
representants de famílies i 4 membres representants de professorat. 

Cada curs escolar es renova el sector alumnat: 3 alumnes del 3r cicle, sense dret a vot.

 FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

• 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.

• 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.

• Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

• Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals.



QUI ES POT PRESENTAR EN REPRESENTACIÓ DEL SECTOR 
PARES/MARES?

• Els pares, mares i/o tutors legals dels alumnes matriculats al centre.

QUIN ÉS EL CALENDARI ORIENTATIU DE PRESENTACIÓ DE 
CANDIDATURES I VOTACIÓ?

• El director o directora elabora els censos electorals.

• El director o directora organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de
la junta electoral, que aprovarà els censos electorals.

• Constitució de la junta electoral: màxim fins al 16 d'octubre de 2017.

• La junta electoral fixa el termini d'admissió de candidatures dels diferents 
sectors.

• Publicació de la llista provisional de candidats: màxim fins al 7 de novembre de 
2017.

• Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 
9 de novembre de 2017.

• Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: fins al 13 de 
novembre de 2017.

 ELECCIONS: el 23 de novembre de 2017.

• Proclamació dels candidats electes: fins a l'1 de desembre de 2017.

• Remissió de l'acta de proclamació de candidats electes a la Direcció Territorial 
d'Educació: l'endemà al de la proclamació.

• Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 15 de desembre de 
2017.

COM PUC PRESENTAR LA MEUA CANDIDATURA SI SÓC MARE O 
PARE D'UN ALUMNE DEL CENTRE?

• Haurà de completar, i entregar a la Junta Electoral (o en la Secretaria del 
centre) en el termini establert, el document de presentació de candidatures.

•  Haurà d'acompanyar el document amb una foto tamany carnet.

  


