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CALENDARI ELECTORAL 
 

DATES PROCÉS ELECTORAL 2018 

05 

de novembre 

 Convocatòria d'eleccions a Consell Escolar. 
 Publicació dels censos electorals provisionals. 
 Publicació de vacants, forma i termini presentació de candidatures. 

del 06 al 09 

de novembre 
 Reclamacions a inscripcions dels censos electorals. 

09 

de novembre 
 Sorteig dels vocals de les meses electorals. 

14 

de novembre 

 Constitució de les meses electorals i aprovació del cens. 
 Resolució de les reclamacions al censos. 
 Aprovació i publicació dels censos electorals definitius. 

Fins el 16 

de novembre 
 Presentació de candidatures. 

fins 19 

de novembre 
 Últim dia de publicació dels censos electorals definitius dels 

diferents sectors. 

20 

de novembre 
 Publicació de les candidatures  
 Proclamació de candidatures. 

22 

de novembre 
 Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de 

supervisor/a del sector de pares/mares o d’alumnat 

27 

de novembre 

 Votacions del sector Professorat. 
 Votacions del sector Alumnat. 
 Votacions del sector Pares i Mares (de 17.30 a 19.30h). 

18 

de desembre 
 Constitució del Consell Escolar. 

 

Animeu-vos a presentar la vostra 
candidatura! 

mailto:iesvv@xtec.cat
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EL CONSELL ESCOLAR 
 
Novament, després de dos anys, s’ha de renovar parcialment la composició dels 
Consells Escolars de cada centre. 
La introducció de nous membres, amb l’aportació de noves idees i iniciatives, pot 
ajudar a dinamitzar l’activitat del centre i aconseguir allò que cada comunitat 
educativa desitja. 
Per això és important que tothom intervingui en el procés, que cadascú dels sectors 
aporti els seus punts de vista, que tots els membres de la comunitat votem. 
D’aquesta manera tots hi serem representats. 
 

EL CONSELL ESCOLAR ÒRGAN DE GOVERN DELS INSTITUTS 
 

FUNCIONS 
 

 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 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 de conflictes i, si escau, revisar 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 o reglamentàries. 
 

COMPOSICIÓ 
 

 El Director/a del centre, que el presideix. 
 El o la Cap d’Estudis. 
 Un representant de l’Ajuntament. 
 8 representants del professorat elegits pel claustre. 
 3 representants dels pares, mares o tutors legals elegits entre ells. 
 1 pare mare o tutor legal designat per l’AMPA. 
 4 representats de l’alumnat elegits entre ells. 
 1 representant del personal d’administració i serveis. 

 La secretaria del centre que actua de secretaria del CE, amb veu i sense vot. 

PROCÉS PARTICIPATIU 

 
 

La llei preveu la representació de tota la comunitat 
educativa (professorat, mares, pares, alumnat, 
personal d’administració i serveis, administracions) 
en el Consell Escolar de Centre. 
 
La condició de membre electe del Consell Escolar 
del centre s’adquireix per quatre anys. 
 
Cada dos anys es renova la meitat dels membres de 
cada sector, sens perjudici que es cobreixin 
d’immediat les vacants que es produeixin. 
 
La votació dels membres de la comunitat educativa 
és personal, directa i secreta. 
 
En el cas dels pares d’alumnes pot votar el pare i la 
mare o el tutor legal respectiu. 
 
En el cas que la pàtria potestat de l’alumne estigui 
en exclusiva a un dels pares, només aquest tindrà 
dret a vot.  
 
 

PARTICIPEU AMB EL VOSTRE VOT! 


