
Consell Escolar

Escola
Mediterrània



Membres del consell escolar
• Director/a: 1
• Cap d’estudis: 1
• Representant de l’Ajuntament: 1
• Representants de mestres: 6
• Representants de famílies: 6 + 1 (AMPA)
• Representant administratiu: 1
• El secretari del centre  es membre del consell, fa 

de secretari té veu però no té vot: 1
18 membres



Funcionament
• És l’òrgan col·legiat del Centre
• Es reuneix una vegada per trimestre i cada 

vegada que convoca el Director/a o ho 
sol·licita almenys un terç dels seus membres.

• Actua normalment en ple. Es poden fer 
comissions on hi ha d’haver representants de 
cada sector. A les escoles públiques s’ha de 
constituir una comissió econòmica.



Renovació de membres

• Les persones del consell són elegides per un 
període de 4 anys.

• Es renoven la meitat dels membres de cada 
sector cada dos anys.

• Les vacants s’ocupen per la candidatura més 
votada les darreres eleccions, si no hi ha més 
candidats les vacants romanen sense cobrir 
fins les properes eleccions.



Situació actual a l’Escola
sector famílies

• Dels representants de pares/mares  6 són
escollits per votació i l’altre és representant
de l’AMPA. S’ha de ratificar o canviar.

• S’han de renovar 4 membres dels
representants pares/mares

• És convenient presentar més candidatures
per si es produeixen baixes.



Procés electoral
• Dia 6 de novembre

Publicació del cens electoral

Heu de comprovar que estigueu a la llista, en 
cas contrari aportar el DNI i fer la reclamació.
Les persones que no figurin en el cens no 
poden votar.



• Del 7 a l’11 de novembre
Termini de reclamacions al cens electoral

• Dia 13 de novembre
Convocatòria dels membres de les meses 
electorals i Constitució de les mateixes

• Dia 14 de novembre
Publicació dels censos definitius



• Del 15 al 23 de novembre
Presentació de candidatures a Direcció
• Dia 24 de novembre
Publicació de candidatures de cada sector. Els
candidats poden donar a conèixer les seves
propostes
• Dia 29 de novembre
Eleccions del sector pares/mares.
Horari de 15:00 a 18:00



Si voleu presentar candidatura…

• És convenient presentar-ne més d’una.
• Presentar a Direcció  la sol·licitud i una foto 

tipus carnet en els terminis establerts. També 
podeu fer algun cartell per publicar les vostres 
propostes.

• Tota la informació es penjarà al web de 
l’Escola i en els dos vestíbuls





ELECCIONS 
AL CONSELL ESCOLAR

RENOVACIÓ DE MEMBRES
PUBLICACIO DEL CENS DE FAMÍLIES

DIA 6 DE NOVEMBRE
• RECORDEU QUE ES PERSONAL 
• COMPROVEU QUE ESTEU CENSATS
• TROBAREU LA INFORMACIÓ I EL 

CENS SOTA EL PORXO.


