
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 
 
 
 
 

 
 
Què és el Consell Escolar? 
 
És un òrgan de participació que regula el funcionament del 
centre i en el qual està representada tota la Comunitat 
Educativa: pares i mares, professorat, alumnat, personal 
no docent i un representat del nostre ajuntament. 
La nostra participació en el mateix és important i 
necessària, ja que podrem aportar la nostra col.laboració 
en l’orientació i avaluació de l’activitat del nostre centre. 
És veritat que amb la LOMQE el Consell Escolar ha perdut 
pes en la capacitat de decissió de moltes tasques que 
passen a ser decissions de la direcció. Però en qualssevol 
cas tenim una veu i una taula on tractar els temes i els 
aspectos principals de la nostra escola. 
 
 
Algunes competències del Consell Escolar: 
 

- Conéixer el projecte educatiu del centre (PEC) 
- Participar i avaluar el Plà de Convivencia. 
- Aprovar i avaluar la Programació General Anual 

(PGA) 
- Participar en l’elecció del Director/a del centre. 
- Propasar mesures i iniciatives que afavoreixin la 

convivència, la igualtat i la resolució de conflictes. 
- Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua 

execució. 

 
El dijous 27 de novembre se celebren les eleccions al 
Consell Escolar i la taula electoral tindrà el següent horari: 
 

15:00 a 19:00 h 
 
Si no pots venir, pots votar de la següent manera: 
introdueix la papereta electoral en un sobre i tanca-lo; 
després introdueix aquest en un altre sobre on també 
posaràs una fotocòpia del teu DNI. Una vegada tancat 
hauràs de posar la teua signatura en la solapa. El sobre 
l’haurà de portar al centre algú de la teua confiança en 
l’horari a dalt indicat. 
 
S’han de cobrir tres llocs però heu de marcar dos creus 
com a màxim. 

PARTICIPA!!!!! 
 

Aquestes són les candidaturas recolçades des de l’AMPA: 
 
 
 
 
 

 
David 

Fuster Valor 
(1r. inf) 

Sara 
Moltó Gisbert 

(4t. pr. i 3r. inf.) 

César 
Pérez Saiz 
(2n. Inf.) 

Vicente 
Sepulcre Vicente 

(2n. Inf.) 
 
Perquè volem ser la teua veu dins del teu centre. 
Perquè creiem que la nostra participació és important per a una 
educació de qualitat. 

 

 


