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Eleccions al consell escolar – Convocatòria 2021
Informació general i calendari del procés de renovació
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del
centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat
educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en
relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte
educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el
consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada
dos anys.
Enguany hi ha convocades eleccions per a renovar-ne la composició; en concret s’hi renovaran:




3 membres del sector professorat
3 membres del sector alumnat
1 membre del sector PAS

El calendari del procés és el següent:











El censos electorals de cada sector s’exposaran a partir del dimecres, 3 de novembre de 2021
Es podran presentar reclamacions a aquests censos a partir del dimecres, 3 de novembre, fins al
divendres, 5 de novembre de 2021.
Es resoldran les reclamacions al cens i es publicarà el cens definitiu el dilluns, 8 de novembre de
2021.
Els tutors de cada grup realitzen tutories informatives del procés electoral.
El sorteig per designar membres de la mesa electoral professorat , alumnat i PAS es farà al
despatx de direcció el dilluns, 8 de novembre de 2021 a les 9:00.
Les meses electorals es constitueixen el dimarts, 9 de novembre de 2021.
La presentació de candidatures de cada sector i la presentació de sol·licituds per actuar de
supervisor a les votacions del sector alumnat es podrà fer al despatx de direcció des del
dimecres, 3 de novembre, fins al divendres, 12 de novembre (cal emplenar el formulari de
candidatura i lliurar-lo al despatx de direcció).
Publicació i presentació de les candidatures, dilluns, 15 de novembre.
Les votacions es duran a terme
-Alumnat: dilluns 22 de novembre de 10:30-12:00 a entrada principal del centre
-Professorat: dimarts 23 de novembre de 11:00-12:30 a la sala de professors.
-PAS: dimarts 23 de novembre de 11:00-12:00 a la sala de professors.




Publicació dels resultats de les votacions de cada sector, el : dilluns, 29 de novembre.
Constitució del nou Consell Escolar, dimarts, 30 de novembre, a les 12 h a la Sala de
Professors.
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MES
NOVEMBRE

DIA

HORARI

LLOC

ACTE

2

09:00-15:00

Tauler d’anuncis

Inici del procés: convocatòria d’eleccions.

3

09:00-15:00

Tauler d’anuncis

Publicació del cens sector professorat,
alumnat i PAS

3 al 5

09:00-15:00

Despatx de Direcció

Presentació reclamacions del cens.

8

9:00

Tauler d’anuncis
Tutoria

Publicació dels censos definitius.
Tutoria de presentació I funcionament del
procés electoral.

8

9:00

Despatx de Direcció

Sorteig designació membres mesa electoral
professorat, alumnes I PAS.

9

10:00

Despatx de Direcció

Constitució mesa sector alumnat.

9

10:20

Sala professors

Constitució mesa sector professorat.

9

10:40

Secretaria centre

Constitució mesa sector PAS.

3 al 12

9:00-15:00

Despatx de Direcció

Presentació candidatures de cada sector.

15

9:00

Tauler d’anuncis
Tutoria

Publicació candidats de cada sector.
Tutoria de presentació de les candidatures

22

10:30-12:00

Entrada principal

Elecció sector alumnat.

23

11:00-12:30

Sala professors

Elecció sector professorat.

23

11:00-12:00

Secretaria centre

Elecció sector PAS.

29

11:30

Tauler d’anuncis

Publicació candidats electes.

30

12:00

Sala professors

Sessió extraordinària de constitució del CE.

Les informacions relatives a aquest procés restaran exposades al tauler d’anuncis que hi ha davant
de secretaria.
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Normativa
Resolució ENS/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s'estableix el calendari i el règim del procés
electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb
fons públics.
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, per la qual s'estableix el calendari i el règim del procés electoral per
renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5/8/2010).

Composició del consell escolar de l’EA d’Olot (setembre de 2021)










Director:
o Antoni López Sánchez
Cap d’estudis:
o Martí Pellicer Garcia
Representant de l’Ajuntament:
o Mª Assumpció Camps
Representants del professorat:
o Rosa Aguiló Miquel: 2018/2019 al 2022/2023
o Jordi Bartrina Barberí: 2016/2017 al 2020/2021
o Estel Carrillo Badosa: 2016/2017 al 2020/2021
o Mar Domene Danés : 2016/2017 al 2020/2021
o Carles Vaquero Barnadas: 2018/2019 al 2022/2023
o Jaume Vilanova Bartrolí: 2018/2019 al 2022/2023
Representants de l’alumnat:
o José Antonio Castellano Torres: 2018/2019 al 2022/2023
o Ivan Feijoo Fernández: 2018/2019 al 2022/2023
o Samuel Fino Fino: 2018/2019 al 2022/2023
o Andrea Martínez Martos: 2018/2019 al 2022/2023
o Sheila Reina Montiel: 2016/2017 al 2021/2022
(substituta de Carla Bigas Deitg, votació 2016)
o Xavier Sánchez Quiles: 2018/2019 al 2022/2023
Representant del PAS:
o Anna Collell Bartrolí : 2016/2017 al 2020/2021
Secretari (amb veu però sense vot):
o Cristina Capel Castells

En cursiva, els membres sortints.
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Funcionament del consell escolar
El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst per
aquestes normes, s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la
Generalitat.
El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el
convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones
membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.
Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la
decisió s'adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa
determini una altra majoria qualificada.
La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació
mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si
escau, d'aprovació. El consell escolar es pot reunir d'urgència, sense termini mínim per a la tramesa de
la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d'acord.
Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat normal del centre
que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna persona membre de la comunitat
educativa que no sigui membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi
sobre el tema o qüestió corresponent.

Renovació del consell escolar
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats
cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.
El consell escolar renovat s'ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre.
Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o
directora del centre públic o la persona titular del centre privat concertat, amb quinze dies d'antelació,
dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament.
Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les normes d'organització i
funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar la següent candidatura més
votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense
cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.
La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne
membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat
en revoca la designació.
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