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ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR (2018)
Normativa d’aplicació
RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d’1d’octubre, estableix el calendari del procés electoral per
renovar els membres dels consells escolars.
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: Articles 139 i 148.
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació consolidada.
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.


Articles: 27, 28, 45, 46 i 47



Primer procés de renovació: Addicional quarta



Llars d’infants: Addicional desena



Zones escolars rurals: Addicional quinzena

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i
els requisits dels centres: Article 18
Normes d’Organització i Funcionament del centre: Regulen els processos electius. En
cas que no estigui aprovada una regulació específica, el consell escolar pot acordar
ajustar la seva actuació al que preveu l’annex de la RESOLUCIÓ ENS/2172/2016.
Composició del consell escolar
El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de tots els membres de la comunitat
educativa en el control i la gestió del centre (programació general, projecte educatiu,
reglament de règim intern, pressupost, elecció de director/a, etc.).
La composició total de membres del consell escolar s’estableix per terços:
1/3 correspon al professorat (6);
1/3 correspon a l’alumnat (3) i als pares i mares (3), per parts iguals;
1/3 correspon a l’equip directiu (3), Organització empresarial (1), PAS (1) i Ajuntament
(1).
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Normes del procés electoral
Són membres electes del consell escolar el professorat, l’alumnat, els pares i mares, i el
personal d’administració i serveis. Són membres designats del consell escolar els
representants de l’Associació de mares i pares d’alumnes, i de l’Ajuntament de Vic, així
com els representants de l’equip directiu (director i cap d’estudis).
La condició de membre electe del consell escolar s’adquireix per quatre anys. Cada dos
anys (els anys parells, entre el novembre i el desembre) es renova la meitat dels
membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de
l’alumnat i dels pares i mares.
En cas de produir-se una vacant (per baixa en la comunitat educativa, per exemple), és
ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions, sempre que mantingui
els requisits que el van fer elegible; si no n’hi ha, el lloc queda vacant fins a la propera
convocatòria electoral.
Si el nombre de candidats d’un determinat sector és inferior al nombre de llocs a cobrir,
tots els membres del sector són elegibles com a representants, i la representació
corresponent serà obligatòria per al professorat i PAS, i voluntària per a l’alumnat i els
pares i mares. Per això és important, en aquest darrer cas, que es presentin prou
candidatures d’alumnes i de pares i mares. Els impresos per presentar candidatura
estaran disponibles administració del centre i a la pàgina web, el termini per presentar-los
és el divendres 16 de novembre (14.45 h).
Les votacions de cada sector s’efectuaran d’acord amb el calendari de la convocatòria (el
dia 26, mares i pares; el dia 27, alumnes, i el dia 28 de novembre, professors/es).
Tota la informació (convocatòria, impresos, etc., excepte el cens), convenientment
actualitzada, està disponible al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’institut.

Vacants
En aquesta convocatòria s’han de renovar:
-

4 sector professorat
3 sector alumnes
1 sector pares i mares
1 membre PAS
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Calendari del procés electoral

5 de novembre

Convocatòria d’eleccions per renovar la meitat dels membres del
consell escolar.
Publicació dels censos electorals provisionals al taulell d’anuncis.

6 de novembre

Inici del termini per a la presentació de candidatures dels
diferents sectors.
Inici del termini per representar reclamacions al cens electoral.
Sol·licitud a l’AMPA i a l’Ajuntament de Tona de la designació, si
escau, dels seus representants.

9 de novembre

Fi del termini de presentació de reclamacions al cens electoral.

14 de novembre

Constitució de les meses electorals

16 de novembre

Resolució de les reclamacions als censos electorals.
Aprovació i publicació dels censos electorals definitius.
Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents
sectors.

18 de novembre

Publicació de les candidatures dels diferents sectors.

26 de novembre

Votacions del sector dels pares i mares a la biblioteca de l’institut
(de 07.45 a 8.15, de 14:15 a 14:45h)

27 de novembre

Votacions del sector de l’alumnat

28 de novembre:

Votacions del sector de professorat en sessió de claustre
extraordinària (15:15h)

3 de desembre:

Publicació dels candidats electes

3 de desembre:

Constitució del Consell Escolar renovat
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