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Distingits pares/mares d'alumnes:

D’acord amb l’Ordre de 10 d'octubre de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es 
regula  l’elecció dels  consells  escolars dels  centres  públics  docents  no universitaris  de la  Comunitat  Valenciana 
(DOGV 14-10-97), i Resolució de 22 de setembre de 2011, de la directora general d’Educació i Qualitat Educativa de 
la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no 
universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana (DOCV 05.10.2011).

ES CONVOQUEN ELECCIONS PER A  LA  RENOVACIO DEL CONSELL ESCOLAR DE 
CENTRE PER AL PROPER DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2011

El CONSELL ESCOLAR DE CENTRE constitueix el principal instrument de participació en la vida escolar per 
part de tots els sectors implicats: professors, alumnes, pares/mares. personal no docent i Ajuntament.

Amb aquesta breu circular es pretén resumir les disposicions i normes al respecte, perquè tinguen informació 
de les mateixes a l'hora d'exercir els seus drets reconeguts en les lleis. 

Les FUNCIONS principals del Consell Escolar són:
1.- Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu del centre (PEC), aprovar-lo una vegada elaborat i 
avaluar-lo.
2.- Elegir el director/a del centre.
3.-Proposar la revocació del director/a.
4.-Decidir sobre l'admissió d'alumnes.
5.-Resoldre els conflictes de disciplina.
6.-Aprovar el Projecte de Pressupostos del Centre i la seua execució.
7.-Adoptar criteris per a l'elaboració de la Programació General Anual del Centre (PGA) aprovar-la i avaluar-la.
8.-Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries visites i 
viatges, aprovar-les en la PGA i avaluar-les en la memòria anual.
9.-Establir relacions de col·laboració, amb fins culturals i educatius, amb altres centres, entitats i organismes.
10.-Promoure la renovació de instal·lacions i equipament i vigilar-ne la seua conservació.
11.-Supervisar, analitzar i valorar l’activitat general del centre en els aspectes administratius i docents.
12.- Emetre informe sobre la memòria de les activitats del centre.
13.- Analitzar i avaluar l'evolució del procés d'ensenyament-aprenentatge.
14.- Analitzar i avaluar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions, que sobre el centre, realitza l’administració 
educativa.
15.-Aprovar el pla de normalització lingüística del centre o  el disseny particular del programa d'educació bilingüe.
16.-Conèixer i proposar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència les relacions del centre amb les institucions de  
l’entorn.
17.-Establir criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives, i recreatives, així com aquelles accions 
assistèncials en què el centre puga prestar la seua col·laboració.
18.- Establir el propi pla de treball per a l’execució de les seues atribucions.
19.- Aprovar el reglament de règim intern del centre (RRI).

La COMPOSICIO del Consell Escolar d'aquest Centre és:

DIRECTOR C.D’ESTUD SECRET R. AJUNT. PROF. PARES ALUMNES PAS
1 1 1(veu) 1 8 6 (1 de l’AMPA) 5 1

NORMES PER CELEBRAR LES ELECCIONS A NIVELL DELS PARES

1.- Tot el procés electoral està regulat per les disposicions legals vigents i coordinat per la JUNTA ELECTORAL DEL 
CENTRE, composta pel director, un representant del professorat, un representant pare o mare, un representant de 
l’alumnat i un representant de personal d’administració i serveis, que han estat elegits per sorteig d'acord amb la 
legislació vigent.
2.- El CENS dels pares/mares o tutors s'ha publicat en el tauler d'anuncis el dia 19 d’octubre i estarà fins el dia 19 de 
novembre per poder realitzar esmenes.
3.- Per votar és necessari estar al cens electoral i portar el DNI o document semblant.
4.- Es podrà votar per correu o procediment semblant d'acord amb el sistema que establirà la Junta Electoral i que 
comunicarà amb la suficient antelació.
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5.- ELECTORS: Seran electors tots els pares i mares o, si pertoca, els tutors legals del alumnes matriculats al centre i  
que estiguen al cens publicat. Recordeu: podeu votar els pares i les mares.
6.-  ELEGIBLES: Tots els pares, mares o tutors que hagen presentat la seua candidatura com a representants dels 
pares dels alumnes de l’IES.
7.- PRESENTACIO DE CANDIDATURES:
Termini: Fins el 16 de Novembre inclusivament, de 9 a 14 hores.
Lloc:  Secretaria.
Manera:  Reomplir  l’imprès  que se'ls  facilitarà,  amb les dades personals i  la  manifestació  expressa de disposició 
d'assumir la representació dels pares si foren elegits.
8.- PROCLAMACIO DE CANDIDATURES: 18 de novembre de 2011
9.- ACTE ELECTORAL. L'acte electoral tindrà lloc segons les següents normes:
Dia: 28 de novembre.
Lloc: IES JOAN COROMINES.
Horari:  De 13 a 15, i de 19 a 21 hores.
Mesa Electoral: Formada per tres pares/mares  o tutors del Consell Escolar eixint o substituts elegits per sorteig 
d'acord amb la legislació vigent. Actuant de President/a i Secretari/a les persones designades pels membres de la mesa.
El sorteig de les meses electorals dels pares/mares i alumnes es realitzarà el proper dia 9 de novembre.
Escrutini: Es farà públic una vegada acabades les votacions.
Reclamacions: Fins el 7 de desembre.
10.- En les paperetes què es donaran per part del Centre, els pares/mares hauran de marcar amb una creu com a 
màxim dos candidats.

Esperem que participen en les eleccions al Consell Escolar, alguns com a candidats i, la majoria com a electors, 
els saludem ben atentament, posant-nos a la seua disposició per aclarir-los qualsevol dubte be personalment o per 
telèfon.

 

          EL DIRECTOR
JOSÉ ANTONIO PÉREZ OLLO

LA JUNTA ELECTORAL US INFORMA:

Renovem la 1a. Meitat del Consell Escolar

- Les candidatures a votar:  4 professors.
  2 pare/mare.
  4 alumnes.

- Votació per correu (Pares/mares)
La junta electoral repartirà les paperetes i els dos sobre que podran presentar els fills a la mesa electoral. Dins del 
sobre gran que haurà de signar l’elector a la solapa es posarà la còpia del DNI, passaport o permís de conduir i 
l’altre sobre amb la votació realitzada. Els dos sobres han s’estar tancats i hauran d’arribar a la mesa electoral 
corresponent abans del començament de l’escrutini.
Tot el que fa referència a l’Ordre de 10 d’octubre de 1997, per la qual es regula l’elecció dels consells escolars de 
centres públics, així com la Resolució 22 de setembre de 2011, i també el cens electoral, està exposat al taulell 
d’anuncis de l’entrada del centre.


