Per què és important que les famílies
participem en les eleccions al consell
escolar?
L'equip de professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l'èxit
social i personal dels fills i de les filles. Les decisions que es prenen al consell
escolar són clau per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també
per a l'èxit educatiu de tot l'alumnat. És per aquest motiu que la participació i
implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan
important.
Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat o
candidata i hi delegueu la vostra veu i vot. Així feu arribar les vostres opinions
i aportacions. Per tant, és important que participeu en les eleccions al consell
escolar pels motius següents:
Sou els responsables de la formació dels vostres fills i filles i és important tenir
una bona representació al consell escolar que us informi i faci arribar la vostra
veu.
Les famílies i els equips de docents compartim un mateix objectiu: l'èxit
acadèmic, social i personal dels fills i filles. Per això hem de ser capaços de
treballar de manera conjunta i decidir a què ens comprometem per aconseguirho.
Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l'organització
del centre. Aquesta és una manera de valorar l'escola i també contribuïu que el
vostre fill o filla la valori.
L'èxit educatiu del vostre fill o filla també depèn del funcionament i el clima de
centre. Implicar-vos en el seguiment i l'avaluació d'aquest funcionament és
implicar-vos en el seu desenvolupament i creixement personal.
És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar,
com activitats extraescolars o l'alimentació en el menjador escolar.
És important tenir una escola oberta a l'entorn, que col·labori amb els altres
centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi,
barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix
quines han de ser aquestes relacions.
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Eleccions – Orientacions per a les famílies

Sectors representats

Director/a
Cap d’estudis
PAS
Representant
de l’ajuntament

Alumnat
Famílies

Professorat

Representant
de l’AMPA

Un dels membres ha d’impulsar mesures de foment de la igualtat real I efectiva entre homes i
dones.

Funcions del consell escolar als centres públics

Participar

Projecte educatiu
Per la seva aprovació el consell escolar ha de
Programació general anual
ser consultat pel director/a preceptiva per
Normes de funcionament
valorar la proposta i manifestar el seu suport
Gestió econòmica
Procediment selecció del director o directora
Avaluació del funcionament general del centre

Aprovar

Directius per la programació d’activitats extraescolars
Criteris de col·laboració amb altres centres i entorn
Propostes de coresponsabilitat, convenis, altres acords
Carta de compromís educatiu

Intervenir

Procediment d’admissió d’alumnes
Resolució de conflictes

Avaluar

Aplicació del projecte educatiu
Aplicació dels documents de gestió del centre
Desenvolupament de les activitats extraescolars
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https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/

Orientacions per a les persones representants
dels pares i mares en els Consells Escolars
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Ara que heu estat escollits/des... preneu-ne nota

Abans de les reunions
Compartiu amb la resta de famílies els temes del proper consell
escolar.
Recolliu i organitzeu les aportacions de les famílies.
Adapteu les propostes a la realitat del vostre centre educatiu.

Durant les reunions
Assistiu a les reunions amb una actitud oberta i constructiva.
Afavoriu un clima dialogant i participatiu, on s’escoltin totes les
opinions.
Presenteu de manera clara les vostres propostes.
Preneu nota dels acords que s’adoptin.

Després de les reunions
Informeu les famílies dels temes tractats I els acords presos fent
servir els canals físics de comunicació del centre (taulers
informatius) o els mitjans tecnològics (espai per a famílies del
web, llistes de difusió, butlletins electrònics o xarxes socials).
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