
 

  Procediment elecció dels 
membres del Consell Escolar  

(Calendari orientatiu) 

   

 

 Data  Responsable 

El/La director/a convoca les eleccions: dies, hores de votació i lloc.  
(Convocatòria: CE.01) 

 
5 de novembre  Secretaria  

Publicació del cens electoral provisional de cada sector 
Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han de renovar 

6 de novembre  Secretaria 

Reclamacions al cens electoral (3 dies) 
Del 7 al 9 de 

novembre 
 Secretaria 

SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses Electorals  
(Acta sorteig: CE.02-CE.03; Composició meses: CE.04; Comunicació designació: CE.05 i CE.06) 

12 de novembre 
(hores pati) 

 
Direcció/Caps 

estudis/Secretaria/ 
Alumnat/Professorat 

Constitució de les meses electorals  
(Acta constitució meses: CE.07) 

Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu 
13 de novembre  

Direcció/Caps 
estudis/Secretaria/ 

Alumnat/Professorat 

Publicació del cens definitiu 
(antelació de 7 dies respecte de les eleccions de cada sector) 

13 de novembre  Secretaria 

Presentació candidatures (CE.08) 
Fins 14 de 
novembre 

Del 5 a l’14 de 
novembre 

Alumnat/professorat 

Publicació candidatures (Credencials CE.09) 15 de novembre  Secretaria 

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes (CAMPANYA ELECTORAL) 
Fins el 25 de 

novembre 
Del 15 al 25 de 

novembre 
Alumnat / 

Professorat 



 

Elecció de professorat(Papereta: CE.14; Acta: CE.15) 28 de novembre 
15:30h  

Claustre 
extraordinari 

Direcció/Caps 
estudis/Secretaria/ 

Alumnat / 
Professorat 

Elecció de pares i mares (Papereta: CE.14; Acta: CE.15) 28 de novembre 19;30h 

Direcció/Caps 
estudis/Secretaria/ 

Alumnat / 
Professorat 

Elecció d’alumnat (Papereta: CE.14; Acta: CE.15) 27 de novembre  

Direcció/Caps 
estudis/Secretaria/ 

Alumnat / 
Professorat 

Elecció de PAS i PAEC(Papereta: CE.14; Acta: CE.15) NO  

Direcció/Caps 
estudis/Secretaria/ 

Alumnat / 
Professorat 

Notificació del representant de l'Ajuntament (CE.17 ) 
Notificació del representant de l’AMPA (CE.18) 

 
30 de novembre  Secretaria 

Constitució del Consell Escolar resultant (Acta: CE.21) 19 de desembre  Direcció / Secretaria 

El/la director/a del centre tramet al director o directora dels serveis territorials del Departament 
d’Educació que correspongui, còpia autenticada de l’acta de constitució del Consell Escolar i informa de 

la participació a través del suport informàtic de suport. 

Abans del 14 de 
gener de 2019 

 Direcció 

 



 
 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR: PLANIFICACIÓ ALUMNAT 
 

 

DATA  RESPONSABLES 

Abans 5 novembre 
Informar de les eleccions i demanar candidats a delegats i tutors. S’hauria 

dinamitzar les candidatures i la campanya des de tutories 
Caps estudis 

12 novembre (hores del 

pati) 
Sorteig de les meses electorals.  Delegats 

13 de novembre Constitució de les meses electorals Integrants meses 

Del 5 al 14 de novembre Presentació de candidatures Candidats 

Del 15 al 25 de novembre Campanya electoral Candidats 

27 de novembre Eleccions Integrants meses 

 



 
  

 
MESA 1 

(Final sala actes) 

MESA 2 

(Sala d’actes 

davant) 

MESA 3 

(Biblioteca) 

MESA 4 

(Davant 

biblioteca) 

MESA 5  

(Hall secretaria) 

MESA 6  

(Hall secretaria) 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO BATXILLERAT CF 

9:00-9:30 
1S1 

 
2S1 3S1 4S1 1B1-1B2 1GA 

9:30-10:00 1S2 2S2 3S2 4S2  1SMX 

10:00-10:30 1S3 2S3 3S3 4S3  
1AF-1CI 

1ASIX 

10:30-11:00       

11:00-11:30 1S4 2S4   2B1-2B2  

12:00-12:30 1S5  3S4 4S4   

15:00-16:00 

TOTS ELS 

GRUPS DE 2N 

ADMIN I COM 

TOTS ELS 

GRUPS DE 2N 

INFORMÀTICA 

    

 



 
 
FUNCIONS CONSELL ESCOLAR 

 

 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 dels conflictes i, si escau, revisar les 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. 
 



 
 

 

 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR D’ALUMNES 
 

Ara és l’hora de fer sentir la teva veu:  

 

PARTICIPA I PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA  
abans del 14 de novembre 

 

 

 

 
Sorteig per designar els vocals de les meses electorals el dia 12 de novembre a la sala 

d’actes: 

2/4 d’11 per 1r i 2n d’ESO 

2/4 de 12 per 3r i 4t d’ESO, batxillerat i 1r curs de cicles formatius  

3 de la tarda per 2n curs de cicles formatius 

 


