Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Serveis Territorials
al Baix Llobregat

Castelldefels

Benvolguts/des:
Us comunico que el dia 5 de novembre s’inicia el procés de renovació parcial del
Consell Escolar de l’escola.
Ens agradaria que us engresquéssiu, dons el Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de
participació de la comunitat escolar en el govern del
Centre.
En el Consell escolar hi ha representats tots els col·lectius
Que intervenen en la comunitat educativa: directora,
professors/res, pares i mares, un representant
de l’ajuntament de Castelldefels i personal d’administració
i serveis.
En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és debatre i aprovar tots
aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte
educatiu, la programació general anual, la memòria, els projectes, les normes , el
pressupost, etc.
Les persones del Consell Escolar són escollides
per un període de quatre anys . La meitat dels
integrants es renoven cada dos anys.
Per aquest motiu, us faig saber que fins al dia
14 de novembre els/les candidats/es
poden presentar i donar a conèixer, les
seves candidatures, fins al dia 21 de novembre . Cal omplir i signar el full de
sol·licitud de candidatura i entregar-la a la direcció de l’escola.
És important que comproveu que esteu al cens del vostre sector (pares i mares) i
que les dades de les que disposem són correctes. Trobareu les dades penjades al vestíbul
de l’escola a partir del dia 5 de novembre.

Les votacions es faran:
26 de novembre: VOTACIONS DEL SECTOR MESTRES.
30 de novembre de 16 a 18’30 hores: VOTACIONS DEL SECTOR PARES I MARES.
Si hi ha qualsevol dubte trobareu més informació al panell informatiu del centre i a la
pàgina web, http://escolalluisvives.cat, anirem publicant les novetats. Us preguem que la
consulteu.
Si voleu informar-vos sobre totes les funcions i la normativa vigent dels Consells Escolars,
a la pàgina web del Departament d’ Ensenyament
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participaciocoresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/ i de la FAPAC , (
Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya), http://www.fapac.cat
trobareu resposta a totes les vostres preguntes.

Att.;
María Jesús Pina
Directora

