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  ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 
 
 
El Consell Escolar del centre és el principal òrgan de gestió i control de l’institut, ja que els seus 
membres aproven mesures que afecten a tothom, com ara l’horari general del centre, l’elecció de 
director/a, el calendario escolar, les normes de funcionament intern, les activitats complementàries, 
els serveis del centre (biblioteca, menjador, etc.). I en ell hi ha representants de tots els sectors de la 
comunitat educativa (pares i mares, professorat, alumnat, ajuntament i personal no docent). 
 
Aquest mes s’han convocat a tot el país eleccions per a la renovació d’alguns dels membres del 
Consell Escolar, per la qual cosa us demanem la vostra participació en aquest procés, a fi que el 
Consell escolar que en resulti sigui el màxim de representatiu. 
 
Tant la convocatòria electoral com el cens s’han fet públics al tauler d’anuncis de l’institut. Les 
persones interessades a formar part del Consell Escolar podeu presentar a la Direcció del centre la 
vostra candidatura fins el dia 09 de gener. Si només hi voleu participar com a simples votants, us 
adjuntem el dia i l’horari de les votacions, en què hi haurà a la vostra disposició, a la mesa electoral 
del centre, les paperetes amb els noms dels candidats perquè pugueu exercir el vostre dret al vot: 
 
 
 Data i horari de les votacions del sector pares i mares:  
 
 Dimarts  15 de gener, de les 17 a les 20h. 
 
 
 Nombre de representants del sector pares/mares que cal renovar :  tres (3) 
 
 
 
 
Us informarem dels candidats a partir del dia 9 de gener a través del tauler d’anuncis i de la pàgina 
web del centre. Esperem la vostra participació, bé com a candidat, bé com a votants, per aconseguir 
un institut més democràtic i representatiu. 
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