RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ I CENTRES
EDUCATIUS PER A LA RENOVACIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS.
En aquests moments, els centres docents d’aquesta comunitat que renovaren els consells
escolars durant el curs 2003-2004, tenen tots els seus membres que han acabat el seu
mandat, de conformitat amb les instruccions d’aquesta Direcció General de data 13 de
novembre de 2003.
En compliment dels reglaments orgànics que en regeixen el funcionament i les ordres o
disposicions que les desenvolupen, han d’iniciar el seu procés de renovació.
També iniciaran el procés d’elecció de membres del consell escolar els centres de nova
creació.
Actualment és necessari tenir present en referència al consell escolar dels centres docents,
el que preveu la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, en la
secció tercera del capítol V, i de forma especial en les atribucions que s’hi confereixen a
l’article 82 de l’esmentada Llei orgànica.
A l’objecte d’unificar criteris i resoldre els dubtes que puguin sorgir de la interpretació de
la Llei orgànica,
RESOLC:

1. Els centres docents d’aquesta comunitat, sostinguts amb fons públics que tinguin
prevista la renovació dels seus consells escolars, així com també els centres de nova
creació, iniciaran el procés electoral, de conformitat amb les Ordres de 18 d’octubre
de 2002 per als centres de règim especial, i les de 21 d’octubre de 2002 per als
centres d’educació infantil, primària, de secundària i d’educació especial, de centres
docents concertats i d’educació d’adults, i les instruccions que s’hi desenvolupen, si
bé, de conformitat amb el previst a l’article 81.3 de la Llei de qualitat sols podran
ser elegits com a representants dels alumnes els del tercer i següents cursos de
l’ESO.
2. El consell escolar constituït es renovarà per meitats cada dos anys, de conformitat
amb la normativa vigent.
3. En aplicació de la Llei orgànica de qualitat de l’educació els consells escolars dels
centres docents públics d’aquesta comunitat, tindran les atribucions previstes a
l’article 82 de la Llei orgànica referida:

a. Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del
centre i aprovar el projecte educatiu sense perjudici de les competències del
claustre de professors, en relació amb la planificació i l’organització docent.
b. Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el
funcionament del centre i sobre aspectes relacionats amb l’activitat d’aquest.
c. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi
amb subjecció a l’establert en aquesta Llei i en les disposicions que la
desenvolupen.
d. Aprovar el reglament de règim interior del centre.
e. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions,
i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.
f. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
g. Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de
l’equipament escolar.
h. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i
culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
i. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del
rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que realitzi
l’Administració educativa.
j. Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i
la cessació dels membres de l’equip directiu.
k. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
4. Les actes de l’elecció dels representants i de la constitució del consell escolar han
de ser enviades a la Direcció General de Planificació i Centres Educatius mitjançant
fax al 971176537 o per correu electrònic a la direcció clopez@dgplacen.caib.es
Palma, 9 de novembre de 2005
El director general

Rafael À. Bosch i Sans

CALENDARI ELECCIONS
CONSELLS ESCOLARS
DATA

ACCIÓ

Elaboració dels censos. Informació a
tota la comunitat educativa del dia i
23/11/2005 hora del sorteig públic de la Junta
Electoral
Abans

Sorteig públic dels membres titulars i
suplents de la Junta Electoral, entre tots
23/11/2005 els components del cens. Convocatòria
de la reunió de constitució de la Junta
Electoral.

Constitució de la Junta Electoral i
28/11/2005 aprovació dels censos, el calendari i el
models de sobres i paperetes

Informació a tota la comunitat educativa
del calendari i del procés electoral.
29/11/2005
Exposició pública dels censos i inici del
període de reclamacions.

A les 12.00 hores final del termini de
02/12/2005
reclamacions als censos provisionals.

2005

RESPONSABLE

OBSERVACIONS

A secundària, els alumnes que cursen
Direcció / Equip primer i segon d'ESO consten als cens
directiu
però no poden presentar-se com a
candidats (LOCE).

Direcció

Composició:
- Primària: direcció, professorat i pares i
mares.
- Secundària: direcció, professorat,
pares i mares, alumnes i PAS.

Junta Electoral

Els noms de les paperetes s'ordenen
alfabèticament i van precedits d'una
casella. Han de dur el nombre màxim de X
a marcar. Els noms dels pares i mares i
dels alumnes de candidatures
diferenciades, davall el nom, han de
ressenyar la candidatura a la qual
pertanyen.

Presidència
Junta Electoral

En el cens electoral (tot l'alumnat del
centre i comunitat educativa) hi ha de
constar alfabèticament amb nom i llinatges
i el DNI. A la informació del procés ha de
constar que una vegada acabat l'escrutini,
si hi ha empats, es procedirà al sorteig
públic entre les persones candidates
empatades. L´alumnat de primer cicle
d´ESO és elector i no elegible.

Les reclamacions es presenten a la
Secretaria / Junta secretaria del centre adreçades a la
Electoral
presidència de la Junta Electoral del
centre.

Reunió de la Junta Electoral si hi ha
05/12/2005 reclamacions als censos per resoldre
dites reclamacions.

Junta Electoral

Millor si a la constitució es fixa l'hora. En
cas de no haver-hi reclamacions es
desconvoca.

07/12/2005 Publicació dels censos definitius.

Presidència
Junta Electoral

En lloc accessible a cada sector respectiu
de la comunitat educativa.

A les 12.00 hores final del termini de
16/12/2005
presentació de candidatures.

Reunió de la Junta Electoral per la
proclamació provisional de
candidatures, sorteig dels membres de
les meses electorals i sol·licitud del
19/12/2005
representant de l'Ajuntament, de
l'APIMA més representativa, de l'AA
més representativa a secundària i, si
escau, del representat empresarial.

El professorat substitut no pot presentarSecretaria / Junta se, però pot votar. El professorat substituït
Electoral
pot presentar-se com a candidat, però no
pot votar.

Junta Electoral

Del sorteig de les meses de pares i mares
i alumnes, titulars i suplents, en queden
excloses les persones candidates.

Publicació i comunicació de les
candidatures provisionals i dels
20/12/2005
resultats dels sorteigs de les meses
electorals.
A les 12.00 hores acabament del
21/12/2005 termini de reclamacions de
candidatures provisionals.

Presidència
Junta Electoral

Les reclamacions es presenten a la
Secretaria / Junta secretaria del centre adreçades a la
Electoral
presidència de la Junta Electoral del
centre.

Reunió de la Junta Electoral si hi ha
22/12/2005 reclamacions als censos per resoldre
dites reclamacions.

Junta Electoral

Publicació de les candidatures
22/12/2005 definitives i inici de la campanya
electoral.

Presidència
Junta Electoral

23/12/2005

Convocatòria del claustre extraordinari
per a les eleccions.

A les 12.00 termini per sol·licitar
l'acreditació com a supervisor. Termini
09/01/2006 per sol·licitar els pares i mares els
sobres i les paperetes per votar per
correu.

Eleccions de l'alumnat (secundària).
10/01/2006 Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha
empats.

Claustre extraordinari per a l'elecció del
10/01/2006 professorat. Sorteig en acabar
l'escrutini si hi ha empats.

Eleccions del personal d'administració i
10/01/2006 serveis (secundària i centres de
primària, si escau).

En lloc accessible a cada sector respectiu
de la comunitat educativa.

Millor si a la constitució es fixa l'hora. En
cas de no haver-hi reclamacions es
desconvoca.

Direcció

Secretaria /
Presidència
Junta Electoral

Mesa electoral

Direcció i dos alumnes elegits per sorteig.
L'alumne/a de major edat actua de
secretari. Es realitza en horari lectiu i, com
a recomanació, és necessària una hora
com a mínim per cada 100 alumnes.

Mesa electoral

Direcció i dos mestres o professors: el
més antic i el més recent en el centre i,
entre aquests, el de major i el de menor
edat, respectivament. El de menor edat
actua com a secretari.

Mesa electoral

Si només hi ha 1 membre no cal fer
eleccions. Si són menys de 5 membres,
davant la mateixa mesa electoral del
claustre i si són 5 o més membres, davant
la direcció, secretari/ària i membre més
antic del PAS no candidat.

12/01/2006

Eleccions de pares i mares. Sorteig en
acabar l'escrutini si hi ha empats.

Mesa electoral

Direcció i dos pares i mares elegits per
sorteig. El/la menor d'edat actua de
secretari. Horari mínim: des del final de
l'horari lectiu (del primer torn si n'ha ha
més d'un) fins a les 21.00 hores o una
hora per a cada 200 pares i mares. Convé
acabar a les 21.00 hores per tal de
conciliar-ho amb la vida laboral d'aquest
sector.

13/01/2006

Reunió de la Junta Electoral per a la
proclamació dels candidats electes.

Junta Electoral

Millor si a la constitució es fixa l'hora.

Remissió dels candidats electes i les
dades de participació a la Direcció
13/01/2006
General de Planificació i Centres de la
Conselleria d'Educació i Cultura.
13/01/2006

Convocatòria de constitució del nou
Consell Escolar.

Sessió de constitució del nou Consell
Escolar, elecció de la nova comissió
25/01/2006 permanent i d'altres comissions si
escau.

Direcció

Direcció

Abans

Consell Escolar

En dia i hora que permeti l'assistència de
tots els membres electes.
Caràcter extraordinari amb aquest únic
punt de l'ordre del dia.

