
 

 

Benvolguts pares, mares, tutors legals, professorat i personal d’administració i serveis, 

 

D’acord amb les disposicions establertes en la Resolució del Departament 

d’Ensenyament ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del 

procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i 

privats sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 8820 - 5.10.2018), comunico la 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR. 

Les principals dades i dates d’aquest procés electoral són: 

 Les places convocades són: 

- Sector pares i mares: 2 

- Sector professorat: 3 

- Sector personal d’administració i serveis: 1 

 Podeu comprovar les llistes del cens a Consergeria, i podeu presentar 

reclamacions al cens fins al dia 8 de novembre de 2018. 

 El termini per a la presentació de candidatures és del dia 5 al 16 de novembre 

de 2018, ambdós inclosos. Podeu demanar els formularis a Secretaria. 

 Les votacions seran el dia 28 de novembre amb els següents horaris: 

- Sector pares i mares: 

- Matí: de 09:00 a 10:00 hores. 

- Tarda: de 16:30 a 18:30 hores. 

- Sector professorat: de 12:30 a 13:00 hores. 

- Sector personal d’administració i serveis: de 12:30 a 13:00 hores. 

Trobareu el calendari i altres informacions a la nostra pàgina web. 

Us demanem el màxim de col·laboració i participació atès que el Consell Escolar és el 

màxim òrgan decisori sobre el funcionament general del centre. 

Cordialment, 

Maria Teresa Badia Solà 

Directora de l’Escola Duran i Bas 

Barcelona, 5 de novembre de 2018 

 

Instruccions per a les Eleccions per representants del sector de pares i mares  

 Podran presentar-se com a candidats els pares, les mares i els tutors/es legals que 

figurin al cens publicat (siguin socis o no de l’AMPA)  

 Hauran de presentar la candidatura a la directora en el termini establert (es trobarà 

a la secretaria del centre i al lloc web de l’escola)  

 Podran votar tots els pares, mares i tutors/es que figurin al cens. 

 Es podrà exercir de supervisor del procés electoral, tot sol·licitant-lo amb el model 

pertinent, que podeu demanar a la secretaria del centre. 



   

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar? 

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l'èxit social i 

personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al 

funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l'èxit educatiu de tots els 

alumnes. 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 i 

delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i 

aportacions. 

 És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè: 

 Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns 

bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra 

veu. 

 Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser 

capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho. 

 Aquesta és una manera de valorar l'escola i també contribuïu que el vostre fill 

la valori. 

 L'èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. 

Implicar-vos-hi incideix en el desenvolupament i creixement personal dels 

vostres fills. 

 És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, 

com activitats extraescolars o quina és l'alimentació que han de rebre 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. 

 

Com podeu participar en les eleccions del consell escolar? 

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents: 

 Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell 

escolar. 

 Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que 

considereu més representatius. 

 


