
 

 

 

 

El Projecte de Direcció de l’escola Puig de les Cadiretes vigent des del curs 2013 fins 

el 2017, traça un seguit d’estratègies a fi de complir amb l’objectiu estratègic “Millorar 

la cohesió social de la comunitat educativa”, establert per part del Departament 

d’Ensenyament. 

Una de les estratègies plantejades a fi d’assolir l’objectiu estratègic marcat, és a través 

de la millora de la participació de les famílies, mitjançant la creació d’un òrgan proper 

amb convocatòries de reunions periòdiques, on els representants d’aula puguin 

apropar-se a la realitat del centre. 

Aquest entorn de participació que emana de l’estratègia assenyalada, porta annexa 

una actuació clara que segons el mateix projecte té aplicació a partir del primer 

trimestre del curs 2013/14. L’actuació dissenyada és la planificació de la mesa de 

participació de les famílies la qual és objecte de desplegament normatiu al llarg del 

present document. 

Article 1. La mesa de participació de les famílies és el mitjà a través del qual les 

famílies poden conèixer de primera mà la realitat del centre, amb la finalitat de 

clarificar dubtes i qüestions derivades del funcionament general d’aquest, mitjançant 

un representant d’aula. 

Article 2. La mesa de participació de les famílies té un caràcter consultiu i informatiu: 

- És una mesa de diàleg participatiu i constructiu en benefici de tota la comunitat 

educativa; 

- En aquesta es transmetrà a la direcció del centre, qualsevol inquietud, incertesa, 

desconeixement o malentès relacionat amb el funcionament general del centre i la 

seva normativa; 

- Aquesta no podrà prendre decisions vinculants, sense haver obtingut el vist-i-plau 

del Consell Escolar; 

Article 3. La mesa de participació de les famílies de l’escola Puig de les Cadiretes 

està composada de la següent manera: 

1. Representants de les famílies: 

a. 1 representant a P3 A; 

b. 1 representant a P3 B; 

c. 1 representant a P4 A; 

d. 1 representant a P4 B; 

e. 1 representant a P5 A; 

f. 1 representant a P5 B; 

REGLAMENT SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL 

PLA DE PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

  



g. 1 representant a 1r A; 

h. 1 representant a 1r B; 

i. 1 representant a 2n A; 

j. 1 representant a 2n B; 

k. 1 representant a 3r A; 

l. 1 representant a 3r B; 

2. Membres de l’equip directiu del centre; 

3. President/a de la junta de l’AFA, o en la seva absència el vicepresident/a;  

Article 4. No es podrà modificar la composició dels membres fins a les properes 

eleccions en què aquesta és determinada.  

Article 5. La mesa de Participació de les Famílies de l’escola Puig de les Cadiretes es 

renovarà íntegrament cada inici del curs escolar.   

Article 6. En el cas que es produeixi alguna vacant, aquesta s’ha d’ocupar amb la 

següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que es mantinguin 

els requisits que la van fer elegible com a representant. Si no hi ha candidats per 

cobrir-la, la vacant quedarà sense cobrir fins a la propera elecció. 

Sempre es podrà acordar, sota sol·licitud a la direcció del centre, i amb el suport 

necessari per part de les famílies igual o més de 2/3 del cens de l’aula, unes noves 

eleccions per falta de representants, o que no hi hagi hagut un índex de participació 

superior al 60 % del cens.  

Article 7. Drets dels membres de la mesa de participació de les famílies 

- Utilitzar els mitjans necessaris i disposats pel centre a fi de facilitar la 

comunicació entre el representant i les famílies del grup representat; 

- Tenir veu a les reunions ordinàries i extraordinàries convocades en el si de la 

mesa de participació; 

- Proposar la convocatòria de reunió extraordinària davant una situació 

d’urgència; 

Article 8. Deures dels membres del pla de participació de les famílies 

- Recollir les informacions rellevants i inquietuds de les famílies respecte el 

funcionament en general del centre; 

- Assistir a les reunions periòdiques trimestrals i transmetre totes les 

informacions i inquietuds expressades per les famílies respecte el 

funcionament general del centre;  

- Excusar-se en el cas que no hi puguin assistir, moment en què es requerirà el 

substitut; 

- Comunicar a les famílies tots els aspectes i actuacions tractades en el si de les 

reunions; 

Article 9. De les candidatures 

Són candidats i candidates les persones següents: 



Tots els pares i mares o tutors de l’alumnat, de forma individual, que es trobi cursant 

qualsevol nivell inclòs en el Pla de participació de les famílies: els pares, mares i els 

tutors o tutores de l’alumnat  que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren 

en el corresponent cens del centre.  

Si algun pare/mare/tutor/a desitja presentar candidatura com a representant, ho 

comunicarà al centre, facilitant una fotografia de carnet, el qual la publicarà, en el 

període electoral, que durarà una setmana.  

A falta de voluntaris, seran elegibles tots els pares/mares/tutors/es legals del cens. 

Seran excloses de l’elecció, les persones que formin part del consell escolar del centre 

o estiguin exercint la funció docent, o qualsevol altra activitat professional relacionada 

amb el centre. 

Article 9.bis 

Els interessats que desitgin presentar-se com a candidats i puguin fer-ho en més d’una 

classe, aquests només podran presentar una única candidatura.  

Article 10. Procediment d’elecció dels i de les representants del pla de 

participació de les famílies al centre 

Cada elector o electora censada pot votar un nombre màxim de dos candidats. 

Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la pàtria potestat de 

l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, en aquest cas  només 

aquest té dret de vot. 

El dia previ a les votacions, tots els i les alumnes portaran a casa les corresponents 

butlletes junt amb el sobre, per així facilitar el procés de la votació. 

Article 11. De les votacions 

Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació  de vot. 

Per tal de poder efectuar el vot, serà necessari constar en el cens i acreditar-se 

mitjançant la identitat del votant a través del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. 

Les votacions es realitzaran: 

a) El matí de les 8.45 h a les 9.15 h; 

b) La tarda de les 16.45 h a les 17.15 h, moment en què es tancarà la mesa i es 

procedirà a realitzar el corresponent recompte. 

Article 11. bis De les votacions no presencials 

Si la família no pot assistir al centre per tal d’efectuar el vot, el votant podrà dipositar-lo 

en un sobre tancat, que haurà facilitat el centre prèviament, adjuntant-lo de la fotocòpia 

del DNI, fora del sobre. 



El sobre amb el vot quedarà recollit dins la carpeta viatgera de l’alumne/a en cas 

d’Educació Infantil o bé, de l’agenda escolar en cas de 1r nivell i serà recollit pels 

membres de la mesa electoral a les aules corresponents, a partir de les 09:15 h. 

Article 12. De la mesa electoral 

La mesa electoral d’educació infantil estarà situada a prop de la porta d’accés al pati i 

la mesa electoral de 1r, 2n i 3r nivell a la porta de sortida utilitzada pels alumnes de 1r 

nivell. 

La mesa electoral estarà formada per un membre de l’equip directiu de l’escola i un 

membre de la junta de l’AFA. 

Article 13. 

A les butlletes utilitzades per a la votació s’hi detallaran el nom i cognoms dels 

candidats i el curs al qual corresponen. 

La butlleta quedarà omplerta a través de creuetes (com a màxim dues) als candidats 

desitjats com a representants d’aula. 

Una vegada completada la butlleta, amb  com a màxim dos candidats seleccionats, es 

dipositarà a l’urna situada a la mesa electoral. 

Article 14. Del recompte de vots 

El recompte de vots el realitzarà el secretari del centre i el/la membre de l’AFA 

participant a la mesa i, podran assistir-hi tots/es aquells/es candidats/des que participin 

en el procés de selecció. 

El recompte de vots es realitzarà a la sala de reunions de la planta baixa del centre a 

les 17.15 hores del mateix dia de les votacions. 

Article 15. En cas d’empat 

Per tal de dirimir les situacions d’empat es resoldran sempre a favor de la persona 

escollida de més edat. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

Aquest reglament es cenyeix a unes dates, les quals únicament són vàlides pel curs 

2016-17; 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 

El període electoral i aplicació del present reglament pel curs 2014-15 seguirà les 

següents dates: 

1. Del 14 al 20 d’octubre publicació del cens electoral i període de reclamacions; 

2. Del 21 al 27 d’octubre presentació de candidatures; 

3. Dijous 3 de novembre eleccions a P3, P4, P5,1r, 2n i 3r nivell; 



DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 

Aquest reglament, un cop aprovat i en vigor, pot ser modificat sempre i quan les 

necessitats organitzatives del mateix pla de participació així ho requereixin. 


