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    ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2021 

Benvolgudes famílies, 

us informem que, d'acord amb la resolució publicada pel Departament d'Educació, s'obre la 
convocatòria per a les Eleccions per renovar els representants al Consell Escolar. El procés 
comença el 2 de novembre i finalitzarà  el 20 de desembre.  

En aquesta ocasió es renoven tres representants del sector dels mestres, tres del sector de les 
famílies i un representant de personal d’administració i serveis. 

Us oferim una sèrie d'informacions relacionades amb aquest procés. 

Què és el Consell Escolar? 

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la 
comunitat educativa: directora, professorat, alumnes (a partir de 1r ESO), personal 
d'administració i serveis. 

Quines funcions té el Consell Escolar? 

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb 
aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, 
la programació general, la gestió econòmica.  

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents: 

 Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 

cinquenes parts dels membres. 

 Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats. 

 Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

 Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

 Aprovar la carta de compromís educatiu. 

 Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

 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. 

 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 altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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Composició: 

1. El Consell Escolar d'un centre públic està integrat per:  
 El director o la directora, que el presideix. 
 El  o la cap d'estudis. 
 Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el 

centre. 
 El secretari o la  secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i 

exerceix de secretària del consell. 
 Els  i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre. 
 Un o una  representant del personal d'atenció educativa (SIEI). 
 Els representants de pares i mares o tutors. 
 Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre 

aquest personal. 
2. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de 

membres del consell, elegits pel claustre i en representació d'aquest. 

3. El nombre de representants de pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a 
un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants 
dels progenitors la designa l'associació de pares i mares més representativa del centre. 

4. Cada centre determina la composició del  Consell Escolar que queda recollida a les 
seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en el 
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i la resta de 
legislació vigent. 

5. Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi 
mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per 
meitats cada dos anys. 

El Consell Escolar de l’ escola Vila Olímpica està constituït per: 

 La directora del centre 

 La cap d’estudis 

 La secretària pedagògica. 

 6 membres representants de les famílies 

 1 membre representant de l’AFA. 

 6 membres representants del professorat. 

 1 membre representant de la SIEI. 

 1 membre representant del PAS. 

 1 membre representant de l’Ajuntament. 
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Per què és important que les famílies participeu en les eleccions al Consell Escolar? 

L'equip de professionals del centre i les famílies compartim un objectiu: l'èxit social i personal 
dels fills i de les filles. Les decisions que es prenen al Consell Escolar són clau per al 
funcionament i la millora del centre 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 pels motius següents: 

 Sou els responsables de la formació dels vostres fills i filles i és important tenir una 
bona representació al Consell Escolar que us informi i faci arribar la vostra veu. 

 Les famílies i els equips de docents compartim un mateix objectiu: l'èxit acadèmic, 
social i personal dels fills i filles. Per això hem de ser capaços de treballar de manera 
conjunta i decidir a què ens comprometem per aconseguir-ho. 

 Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l'organització del 
centre. Aquesta és una manera de valorar l'escola i també contribuïu a què el vostre 
fill o filla la valori. 

 L'èxit educatiu del vostre fill o filla també depèn del funcionament i el clima de centre. 
Implicar-vos en el seguiment i l'avaluació d'aquest funcionament és implicar-vos en el 
seu desenvolupament i creixement personal. 

 És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com 
activitats extraescolars o  l'alimentació en el menjador escolar. 

 És important tenir una escola oberta a l'entorn, que col·labori amb els altres centres i 
les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un 
entorn més educatiu i cohesionat. El Consell Escolar decideix quines han de ser 
aquestes relacions. 

 

Raons per estar al Consell Escolar expressades per alguns representants. 

Possibilita tenir una visió global del treball i del projecte de l'escola, Projecte Integrat de 
Llengües a l'Escola Inclusiva. 

Afavoreix la col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educativa en benefici de 
l'educació de tots els infants. 

 

Com funciona el Consell Escolar? 

Es fan tres o quatre reunions al llarg del curs. En començar el curs a l’octubre,  una o dues al 
febrer  durant el procés de preinscripció i a final de curs, al mes de juny. I sempre que hi hagi 
quelcom important a decidir. 

L'horari de les trobades és dijous de 18h a 20h.  
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Calendari del procés electoral al Consell Escolar. 

 
2 de novembre 

 
Es fa pública la convocatòria de les Eleccions al Consell Escolar. 

 
2 de novembre 

 
Consulta dels censos dels diferents sectors. La consulta es pot fer 
a l’entrada principal de l'escola.  

 
7 de novembre 

 
Reclamació dels censos definitius dels diferents sectors, a l'escola 
i a l'adreça de correu volimpicats@gmail.com. 

 
8 de novembre 

Sorteig per assignar els representants del sector famílies per 
formar part de la taula del dia de les eleccions. La direcció 
informa per telèfon. 

 
11 de novembre 

 
Inici de presentació de candidatures, a l'escola o a l'adreça de 
correu  volimpicats@gmail.com 

 
20 de novembre 

 
Termini de presentació de candidatures. 

 
20 de novembre 

 
Proclamació de candidatures a l'escola i per bynapp. 

24 de novembre Votació del sector professorat i PAS. 

 
25 de novembre 

 
Votació del sectors de les famílies.  
De 8h a 18:30h a l'escola (entrada principal). 

 
26 de novembre 

 
Publicació del resultat de les eleccions a l'escola, al web 
http://escolavilaolimpica.com  i per Bynapp. 

 
16 de desembre 

 
Constitució del nou Consell Escolar 

 

Com han de ser les candidatures del sector de les famílies? 

Com a mínim hi ha d’haver 3 candidatures perquè es renoven 3 membres de representants de 
les famílies. Cal enviar la proposta per escrit al correu volimpicats@gmail.com fins al 20 de 
novembre. Cadascú pot incloure a l’escrit el que cregui oportú, però en les últimes eleccions 
les candidatures han incorporat: la presentació dels candidats, escrita i amb fotografia, així 
com les raons per les quals es presenten a les eleccions. Farem difusió de les candidatures pel 
bynapp, a través de delegades i delegats  i les penjarem a l’entrada de l’escola. 

Comptem amb la vostra col·laboració, per teixir els llaços entre tots els sectors de comunitat 
educativa per a la millora de l'educació dels nens i les nenes. Us animem a presentar-vos!!!. 

Cordialment 

Maria Marquès 

Directora 
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