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El Departament d’Educació ha convocat eleccions per tal de renovar els/les representants als 

Consells Escolars dels Centres Docents públics de Catalunya. El procés electoral s’efectuarà per 

renovar la meitat dels membres de cadascun del sectors que formen el Consell Escolar. 

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR ? 

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa. Corresponen al 

Consell Escolar les funcions de participar en l’aprovació del Projecte educatiu, la Programació 

General Anual i la Memòria, les normes de funcionament i la gestió econòmica del centre. 

S’intervé i es participa en diferents procediments de l’escola i les persones tenen la responsabilitat 

de representar el sector del qual n’és part. 

Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de 4 anys i cada dos anys es renova 

la meitat dels membres representants del sector mestres i la meitat dels membres representants 

del sector famílies d’alumnes. Són membres elegits per les persones del seu sector. 

En el nostre cas aquestes eleccions es renoven 3 representants del sector mestres i 2 

representants del sector famílies. 

QUI FORMA PART DEL CONSELL ESCOLAR DE LA NOSTRA ESCOLA? 

 La directora, que n’és la presidenta 

 La cap d’estudis 

 La secretària (amb veu però sense vot) 

 1 representant de l’Ajuntament 

 5 mestres elegits pel Claustre 

 4 pares/mares o tutors/es elegits per les famílies de l’escola 

 1 representant de l’AFA 

 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS)  

En total el Consell Escolar està format per 15 membres. 

Totes les persones han de ser elegides per cadascun dels sectors corresponents (sector famílies, 

sector mestres, sector serveis). Excepte: 

 La directora, la cap d’estudis i la secretària 

 La representant de l’Ajuntament 

 La representant de l’AFA que la designa la pròpia associació 
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QUI TÉ DRET A VOT ? 

Tots els pares, mares i els/les tutors/es legals, els fills i filles dels quals estiguin matriculats/des al 

centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT QUE PARTICIPEU LES FAMÍLIES ? 

L'equip de professionals de l’escola i les famílies compartim un objectiu: l'èxit social i personal dels 

nens i nenes. Les decisions que es prenen al Consell Escolar són claus per al funcionament i la 

millora de l’escola i, per tant, també per a l'èxit educatiu de tot l'alumnat. És per aquest motiu que 

la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan important. 

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat o candidata i hi 

delegueu la vostra veu i vot. Així feu arribar les vostres opinions i aportacions. Per tant, és 

important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè sou responsables de la 

formació i educació dels vostres fills/es, perquè mestres i famílies compartim un objectiu comú i 

cal que treballem plegades, perquè és una manera de participar de manera democràtica en 

l’organització de l’escola i implicar-vos en l’avaluació del seu funcionament i perquè és la manera 

de fer sentir la vostra veu.  

 

PROCEDIMENT D’ELECCIÓ O RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR.  

SECTOR FAMÍLIES 

 A partir del 4 de novembre podeu comprovar el cens de mares, pares i tutors/es. Trobareu el 

llistat a la cartellera de l’entrada del Passeig Marítim. 

 És important que esteu al llistat i que reviseu les vostres dades.   

 Poden ser candidats/des al sector famílies: tots els pares o mares o tutors legals d’alumnes del 

centre. Per ser candidat cal omplir l’imprès que us adjuntem o el podeu recollir a l’escola (a 

direcció). Hi ha temps fins el 16 de novembre. 

 Mesa electoral: A la mesa electoral hi haurà la directora i dos pares / mares/ tutors/es que els 

hagi tocat per sorteig (10/11/2021). Actuarà de secretari/a el pare / mare / tutor/a de menys 

edat. 

 Votacions: les votacions són personals, directes i secretes. Pot votar tant el pare com la mare o 

tutor/a legal dels alumnes escolaritzats en el Centre. Les votacions seran el 23/11/2021 en 

diversos horaris al llarg del dia. 

 Els resultats es donaran a conèixer el 25 de novembre de 2021 i es constituirà el nou Consell 

Escolar el 14 de desembre de 2021. 

 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/recomanacions/eleccions-consells-escolars/

