Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Escola Puig d'Arques

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
El departament d’educació ha convocat eleccions per a la renovació dels representants del consell
escolar dels centres docents públics de Catalunya.
Què és i quines són les funcions del 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:
direcció, professorat, famílies, personal d'administració i serveis, etc.
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 ... Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es
renoven per meitats cada dos anys.
Composició del Consell Escolar de l’escola Puig d’Arques
●
●
●
●
●
●
●

la directora, que n’és la presidenta
El cap d’estudis
la secretària ( amb veu i sense vot)
1 representant de l’Ajuntament designat per l’alcalde
6 representants de les famílies, inclós 1 representant de l’AFA, escollits pel sector famílies
6 representants del professorat escollits pel claustre
1 representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Qui té dret a vots?
Tots el pares, mares i els/les representants legals de la mainada matriculada al centre en el moment
de la convocatòria de les eleccions.
Procediment d'elecció dels membres del Consell Escolar. Sector famílies
● A partir del dia 2 de novembre podeu comprovar el cens al plafó informatiu de l’entrada de
l’escola.
● Per ser candidats/tes al sector famílies cal omplir un imprès que teniu aquí enllaçat. Hi ha temps
fins el 16 de novembre.
● Votacions 24 de novembre: són personals, secretes i intransferibles. Pot votar tant el pare com
la mare o tutor legal dels alumnes escolaritzats en el centre presentant el DNI/NIE.
● Mesa electoral: directora i dos representants sector famílies. Actua de secretari/a el pare o mare
de menys edat.
● En cas de que es vulgui actuar de supervisor, es farà segons model establert ( fins el 16 de
novembre. Imprès el teniu aquí enllaçat.

