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ESCOLA JOSEP MONTSERRAT 

 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR   

 
CURS 2021/2022 

 

DEL 22 NOVEMBRE- 26 DESEMBRE 2021 
 
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el 
govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat 
educativa: director, professorat, alumnat, pares i mares, Ajuntament i personal 
d'administració i serveis. 
 
Renovació Consell Escolar 

 
Sector pares: 5 representants  

 
Cada dos anys el Consell Escolar renova la meitat dels seus components.  
En el nostre Centre cal renovar ara 5 pares o mares. 
 
Qualsevol pare, mare o tutor, pot presentar candidatura i si és elegit/da per votació, 
formarà part del nou Consell Escolar. 

 
CALENDARI ELECTORAL 

 

3 de novembre Publicació provisional del cens de pares. 

3-5 de novembre Reclamacions al cens electoral. 

17 de novembre SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les 
meses electorals del sector de pares, a les 12:30. 

5 de novembre Publicació del cens definitiu. 

8 de novembre Presentació de candidatures a Direcció. 

10 de novembre Publicació de les candidatures. 

26 de novembre   ELECCIONS CONSELL ESCOLAR de 15h. a 17:30h. 

 

PARTICIPA   I   VOTA   el proper 26 de novembre    L’ ESCOLA SOM TOTS!!!
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RENOVACIÓ  DEL CONSELL ESCOLAR 

 

Ja hem iniciat el procés electoral per renovar el nostre Consell Escolar. 

A partir del proper 3 de novembre haureu de venir al vestíbul a comprovar que consteu en el cens, de 

no ser així heu de reclamar perquè sinó no podríeu votar i la vostra veu no seria escoltada.   

El proper dimecres, dia 17 de novembre a les 12:30 farem el sorteig que decidirà qui formarà part a la 

mesa electoral. Aquest és un deure i un dret que no es pot refusar si no és per una justificació mèdica. Les 

persones que el dia 26 de novembre hauran de formar part de la mesa electoral se les informarà 

personalment. 

 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT PARTICIPAR? 

 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el control i la gestió de l’escola, amb 

funcions en l’àmbit de la programació general, i en el seguiment i avaluació de les seves activitats. 

Aquest òrgan no té sentit si no formem part tots els que volem el benestar dels nens i nenes que cada dia 

venen a l’escola. 

L’educació és una tasca que compartim les famílies, els professionals de l’educació, els centres docents i les 

institucions del país . Aquesta és una tasca molt important pel futur dels nostres fills i filles, i per això cal 

que hi dediquem un esforç continuat. 

 

QUÈ SUPOSA SER MEMBRE DEL CONSELL ESCOLAR? 

 

Assistir a quatre o cinc reunions al llarg del curs on es decideixen i s’informa aspectes vitals per la bona 

dinàmica del centre: Quin són els progressos que van realitzant els alumnes, què treballen els mestres per 

millorar dia a dia el seu ensenyament, com i en que l’escola gasta els seus pressupostos...  Si necessiteu 

més informació, direcció i/o els actuals membres del Consell Escolar us la poden donar. 

 

Escola Josep Montserrat 


