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ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES 
DEL CONSELL ESCOLAR 

 
D’acord amb el que disposa l’article 148 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, el que 

regula l’article 28 del decret 102/2010 i l’article 45 de la mateixa norma, 

d’autonomia del centres i el capítol II de les NOFC, per la resolució ENS/2172/2016, 

de 13 de setembre s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els 

membres del Consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb 

fons públics. L’esmentat calendari està en exposició pública al tauler d’anuncis de la 

recepció de l’escola i de l’entrada exterior principal. 

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el control i 

gestió del col·legi, amb funcions en l’àmbit de la programació general, i en el 

seguiment i avaluació de les activitats escolars. 

 

El Consell Escolar està format per: 
· La directora de l’escola, que el presideix. 
· La Cap d'Estudis. 
· Un/a representant de l'Ajuntament. 
· 6 mestres, elegits pel claustre de mestres. 
· 5 mares i pares d'alumnes, elegits entre ells. 
· Un/a representant de l'AMPA. 
· Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre. 
· Un/a representant del personal d’Atenció Educativa del centre. 
· El secretari de l’escola que actua de secretari del consell, amb veu i sense vot. 
 
El procés electoral s'efectua per renovar tres membres dels sector pares, tres del sector mestres. 
 
Tenen dret a vot per a l'elecció dels representants de les mares i pares tant la mare com el pare dels 
alumnes escolaritzats en el centre o, si s'escau, els seus tutors legals, llevat que la pàtria potestat de 
l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, cas en el qual només aquest té 
dret a vot. 

 
CENS ELECTORAL. 

A partir d’avui, dilluns 5 de novembre, podreu consultar el cens electoral a Secretaria o 
Direcció i presentar les al·legacions oportunes en el cas de no aparèixer el nom del pare, 
mare o tutor legalment reconegut (demanar imprès a Secretaria). El  termini de presentació 
d’al·legacions acaba el dia 9 de novembre. 

 
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

Qualsevol mare, pare o tutor d'un alumne escolaritzat en el Centre, pot presentar 
candidatura per ser elegit/da representant al Consell Escolar, fins i tot els que hagin causat 
baixa forçada per esgotament de mandat. El període per a fer-ho és del 5 al 19 de 
novembre de 2018, ambdós inclosos, a la Secretaria o Direcció del Centre. 
Cal passar per Direcció a recollir la butlleta de presentació de candidatura i una vegada 
omplerta lliurar-la al Director, que us en donarà còpia segellada. Caldrà adjuntar una 

fotografia mida carnet o bé enviar-la al correu de l’escola b7001981@xtec.cat 

 
DIA DE VOTACIÓ 
El dimecres 28 de novembre de 2018, de les 15:05 h. a les 18 h. de la tarda, a la sala 
de mestres de l'escola, tots els pares i mares dels alumnes podeu elegir, per votació, els 
vostres representants. 
En el tauler d'anuncis de l'escola us anirem informant de tot el procés electoral, que està 

previst finalitzi abans del 30 de novembre de 2018. 
Per qualsevol dubte o aclariment es pot consultar el calendari d’eleccions al tauler d’anuncis 
o a Direcció. 
Tot esperant la vostra participació, atentament 

 

Estefania Torres 

Directora 

Hostalric, 5 de novembre de 2018 
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