
 

 

 

 

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 26 de novembre de 2018 tindrà lloc l’elecció dels representants 

dels pares/mares/tutors legals, en la renovació parcial, del CONSELL ESCOLAR DE 

L’INS TARADELL. 

 

Aquest any renovem 2 places, per l’AMPA al Gerard Bover i del Sector pares a la 

Judit Moruno, als qui volem expressar el nostre més sincer agraïment. 

I us anunciem que hem rebut les candidatures següents:  

- Per l’AMPA: Marina Romeu Alsina (mare de 2n d’ESO A) 

- Pel Sector pares: Rosa Gallifa Màs (mare de 1r d’ESO C) 

 

VOTACIONS 

 

Les votacions tindran lloc a l’Institut el proper dilluns dia 26 de novembre de 2018 en 

horari de ¾ de 3 fins a ¼ de 4 i de 2/4 de cinc fins a les 6 de la tarda.  

 

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, AMPA, pares i mares i Ajuntament.  

 

Quines són les principals funcions del Consell Escolar? 

 

 Participar en l’aprovació i modificació del projecte educatiu del centre. 

 Participar en l'aprovació de la programació general anual, del reglament de règim 

intern i de la gestió econòmica del centre (pressupost). 



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

col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

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

director/a. 

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

Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 

alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 

d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

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

 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

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 8 del vespre. 


