
 

 

 

 
 
Benvolgudes i benvolguts mares i pares: 
 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’INS TARADELL us informem 

que el proper dilluns dia 24 de novembre de 2014 tindrà lloc l’elecció dels 

representants dels pares/mares/tutors legals, en la renovació parcial, del Consell 

Escolar de l’INS TARADELL. 

 

Si voleu i podeu dedicar una mica del vostre temps en col·laborar perquè el nostre 

Institut sigui el Centre que volem per als nostres fills i filles, cal que us presenteu com 

a candidats/es. Hi ha una plaça a renovar. 

Les persones interessades us preguem que ho comuniqueu a la direcció de l’Institut o 

bé a la mateixa AMPA abans del dia 14 de novembre de 2014. 
 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 

Què és el Consell Escolar de l’Institut? 

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de decisió i participació de l’institut, on estan 

representats els diferents sectors de la comunitat educativa: equip directiu, professors, 

alumnes, pares i mares, i Ajuntament.  

 

Qui forma actualment el Consell Escolar de l’Institut? 

 

Director Josep Maria Moreno Furner (que n’és el president) 

Cap d’estudis Carme Terricabras Prat 

Secretari Jordi Tosar Gras (amb veu però sense vot) 

Representants dels Professors  

Rosa Maria Inglès, Anna Maria Pladevall, Maria 

Concepción Gimeno, Joan Giramé, Eugènia Sitjes, 

Beatriz Montero 

Representants dels Alumnes  Maria Estrada, Andrea Bujalance i Jaume Cunill 

Representants dels Pares i mares  Jordi Espinàs i Santi Cunill 

Representant de l’AMPA Vicky Diaz - Santos 

Representant de l’Ajuntament Rosa Papell (regidora de l’Ajuntament) 

Representant del Personal 

d’Administració i Serveis 
Frederic Jané Farré 

 

 
NOTA: els noms en negreta corresponen als membres del consell que acaben la seva 

responsabilitat. 



VOTACIONS 
 

Les votacions tindran lloc a l’institut el proper 24 de novembre de 2014 en horari de ¾ 

de 3 fins a ¼ de 4 i de 2/4 de 5 fins a 2/4 de 6 de la tarda.  

 

Quines són les principals funcions del Consell Escolar? 
 

1. Aprovar la programació anual del centre. 

2. Aprovar el projecte educatiu.  

3. Aprovar el reglament de règim intern del centre. 

4. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes 

5. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.  

6. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equips escolar.  

7. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment 

escolar i els resultats de l'avaluació del centre que faci l'administració 

educativa.  

8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 

9. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.  

10. Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords 

de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

 

Qui es pot presentar com a candidat del sector de pares i mares d’alumnes?  
 

Tots el pares, mares i tutors legals, els fills dels quals estiguin matriculats en el centre 

en el moment de la convocatòria de les eleccions.   

 

Durant quant temps s’és membre del Consell Escolar? 
 

La condició de membre electe del consell escolar del centre dura per quatre anys. 

Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat, la 

meitat dels membres representants dels pares d'alumnes i també part dels alumnes, 

sens perjudici que es puguin cobrir d'immediat les vacants que es produeixin. 

 

Qui té dret a votar d’aquest sector? 
 

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

l'alumne/a estigui conferida en exclusiva al pare o a la mare, cas en el qual només 

aquest o aquesta té dret a vot.  

 

Quins són els horaris del Consell Escolar del nostre institut? 

 

Es reuneix un cop cada trimestre i a l’inici i a final de curs. Les reunions es fan a 

l’Institut els dimarts a 2/4 de 8h del vespre. 


