Instrucció 1/2010 de la directora general de Planificació i Centres per a la
renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents
privats concertats
En aquests moments, alguns centres docents de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que renovaren els consells escolars durant el curs 2008-2009, tenen
part dels seus membres que han acabat el seu mandat, segons la normativa
vigent.
En compliment dels reglaments dels centres que en regeixen el funcionament i les
ordres o disposicions que els desenvolupen, han d’iniciar el seu procés de
renovació. També han d’iniciar el procés d’elecció de membres del consell escolar
els centres de nova creació, els centres de nova creació que només duen un any de
funcionament i han de completar algun sector del seu consell escolar i els centres
que no tenen cap representant d’un sector del consell escolar i no disposen de
substituts.
1. Actualment és necessari tenir present, en referència al règim jurídic del consell
escolar dels centres docents, el que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, a la secció primera del capítol III del títol V, i, de forma especial, les
competències que se li atribueixen a l’article 127 de l’esmentada Llei orgànica.
Quant a la regulació dels consells escolars dels centres concertats, també s’ha de
tenir en compte la Llei orgànica 8/1985, de 4 de juliol, d’educació, als articles 55,
56 i 57.
Per tot això, a l’objecte d’unificar criteris i resoldre els dubtes que puguin sorgir de
la interpretació de la Llei orgànica pel que fa a aquesta matèria, de conformitat
amb el que estableix l’article 21.2 i els concordants de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dict la següent
Instrucció
Primer.- Els centres docents públics i concertats d’aquesta comunitat que tinguin
prevista la renovació dels seus consells escolars, així com també els centres de
nova creació, iniciaran el procés electoral amb subjecció al que disposen l’Ordre

de 18 d’octubre de 2002 per als centres de règim especial (BOIB núm. 129, de 26
d’octubre de 2002) i les Ordres de 21 d’octubre de 2002 per als centres
d’educació infantil, primària, secundària i d’educació especial, per als centres
docents concertats i per als centres d’educació d’adults (BOIB núm. 129, de 26
d’octubre de 2002), i les instruccions que s’hi desenvolupen. Sense perjudici
d’això i de conformitat amb allò que estableix l’article 126.5 de la Llei orgànica
d’educació, els i les alumnes podran ser elegits membres del consell escolar a
partir del primer curs d’ESO. No obstant això, l’alumnat de primer i segon curs
d’aquest ensenyament no podrà participar a la selecció o cessament del director.
Segon.- El consell escolar constituït es renova per meitats cada dos anys, de
conformitat amb la normativa vigent.
Tercer.- De conformitat amb la vigent Llei orgànica d’educació, els consells
escolars dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears tenen i exerceixen les competències previstes a l’article 127 de la susdita
Llei.
Quart.- La instrucció i els annexos relatius a l’elecció de representants i a la
constitució del consell escolar són a la pàgina web d’aquesta Direcció General
http://dgplacen.caib.es. L’annex III o IV ha de ser enviat a la Direcció General de
Planificació i Centres (a l’adreça C/d’Alfons el Magnànim, 29, 4a planta 07004 Palma
o bé al fax 971 78 46 25).

Palma, 17 de setembre de 2010
La directora general

Elvira Badia Corbella

ANNEX I
COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS
DELS CENTRES PÚBLICS
Centres de titularitat pública que imparteixen
ensenyaments d’educació infantil de primer i/o
segon cicle i/o de primària d’ 1 o 2 unitats

Centres de titularitat pública que imparteixen
ensenyaments d’educació infantil de primer i/o
segon cicle i/o de primària de 3 a 5 unitats

-

-

Director (president, secretari)
Regidor o representant de l’Ajuntament
1 pare/mare (si no hi ha candidats serà
nomenat/ada per l’APIMA)

Director
Regidor o representant de l’Ajuntament
2 mestres (un d’ells hi actua com a secretari)
2 pares/mares (1 de l’APIMA i 1 d’elegit/da)

Centres de titularitat pública que imparteixen
ensenyaments d’educació infantil i/o de
primària de 6 a 8 unitats

Centres de titularitat pública que imparteixen
ensenyaments d’educació infantil i/o de primària
de 9 unitats o més

-

-

Director
Regidor o representant de l’Ajuntament
3 mestres
3 pares/mares (1 de l’APIMA i 2 d’elegits/des)
Secretari, amb veu però sense vot

-

Director
Cap d’estudis
Regidor o representant de l’Ajuntament
5 mestres
5 pares/mares (1 de l’APIMA i 4 d’elegits/des)
1 representant del personal d’administració i
serveis.
Secretari, amb veu però sense vot

Instituts de secundària de menys de 12 unitats

Instituts de secundària de 12 o més unitats

-

-

-

Director
Cap d’estudis
Regidor o representant de l’Ajuntament
5 professors
2 pares/mares (1 de l’APIMA i 1 d’elegit/da)
3 alumnes
1 representant del personal d’administració i
serveis.
Secretari, amb veu però sense vot

-

Director
Cap d’estudis
Regidor o representant de l’Ajuntament
6 professors
3 pares/mares
3 alumnes
1 representant del personal d’administració i
serveis.
Secretari, amb veu però sense vot

COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS
DELS CENTRES CONCERTATS, PÚBLICS D’ENSENYEMENT DE RÈGIM ESPECIAL I
D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
Col·legis concertats
-

Director
3 representants de la titularitat del centre
Regidor o representant de l’Ajuntament
4 representants dels professors
4 pares/mares (1 de l’APIMA i 3 d’elegits/des)
2 alumnes (a partir del primer curs d’ESO)
1 representant del personal d’administració i
serveis

Centres d’educació de persones adultes
-

Director
Cap d’estudis
3 professors
3 alumnes
1 representant del personal d’administració i
serveis
Regidor o representant de l’Ajuntament
Secretari, amb veu però sense vot

Centres d’ensenyament de règim especial:
Conservatoris professionals de música i dansa

Centres d’ensenyament de règim especial: Escoles
d’Art i Escola Superior de Disseny

Director
Cap d’estudis
6 professors
3 alumnes (2 del grau mitjà i 1 del grau
elemental, major d’11 anys)
- 3 pares/mares
- 1 representant del personal d’administració i
serveis
- Regidor o representant de l’Ajuntament
- Secretari, amb veu però sense vot
Escoles oficials d’idiomes

-

-

-

§
§
§
§

Director
Cap d’estudis
Professors:
Si el centre té més de 2.000 alumnes: 6
Si el centre té menys de 2.000 alumnes: 5
Alumnes:
Si el centre té més de 2.000 alumnes: 6
Si el centre té menys de 2.000 alumnes: 5

§
§
-

Director
Cap d’estudis
4 professors
3 alumnes
1 representant del personal d’administració i
serveis
Regidor o representant de l’Ajuntament
Secretari, amb veu però sense vot

Pares i mares (només si el centre té un 25% o més
d’alumnes menors d’edat):
Si el centre té més de 2.000 alumnes: 1 pare/mare
i 5 alumnes
Si el centre té menys de 2.000 alumnes: 1
pare/mare i 4 alumnes
1 representant del personal d’administració i
serveis
Regidor o representant de l’Ajuntament
Secretari, amb veu però sense vot

ANNEX II
ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS
CALENDARI 2010
DATA

ACCIÓ

Elaboració dels censos. Informació a tota
Abans 5/10/2010 la comunitat educativa del dia i hora del
sorteig públic de la Junta Electoral

RESPONSABLE

OBSERVACIONS

En els centres de secundària, s'han d'incloure
Direcció / Equip directiu tots els alumnes a partir de primer d'ESO
(LOE).

Direcció

Composició:
- Primària: director, 1 professor i 1 pare o
mare.
- Secundària: director, 1 professor, 1 pare
o mare, 1 alumne i 1 PAS.

Junta Electoral

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

21/10/2010

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

Presidència Junta
Electoral

En el cens electoral, tot l'alumnat del centre i
la 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.

29/10/2010

A les 12.00 h. fi del termini de
reclamacions als censos provisionals.

Secretaria / Junta
Electoral

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

03/11/2010

Reunió de la Junta Electoral si hi ha
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.

04/11/2010

Publicació dels censos definitius.

Presidència Junta
Electoral

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

10/11/2010

A les 12.00 hores final del termini de
presentació de candidatures que es farà
per escrit .

Secretaria / Junta
Electoral

El professorat substitut no pot presentar-se,
però pot votar.

08/10/2010

15/10/2010

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

Constitució de la Junta Electoral i
aprovació dels censos, el calendari i els
models de sobres i paperetes

11/11/2010

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

15/11/2010

Publicació i comunicació de les
candidatures provisionals i dels resultats
dels sorteigs de les meses electorals.

Presidència Junta
Electoral

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

19/11/2010

A les 12.00 h. fi del termini de
reclamacions de candidatures provisionals.

Secretaria / Junta
Electoral

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

22/11/2010

Reunió de la Junta Electoral, si hi ha
reclamacions als censos, per resoldre les
reclamacions.

Junta Electoral

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

22/11/2010

Publicació de les candidatures definitives i
inici de la campanya electoral.

Presidència Junta
Electoral

22/11/2010

Convocatòria del claustre extraordinari per
a les eleccions.

Direcció

25/11/2010

A les 12.00 h. fi del termini per sol·licitar
Secretaria / Presidència
l'acreditació com a supervisor/a. Fi del
Junta Electoral
termini perquè pares i mares sol·licitin els
sobres i les paperetes per votar per correu.

29/11/2010

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

01/12/2010

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

02/12/2010

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

Junta Electoral

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

Mesa electoral

Direcció i 2 alumnes elegits per sorteig.
L'alumne/a de major edat actua de
secretari/ària. Es realitza en horari lectiu i,
com a recomanació, és necessària una hora
com a mínim per cada 100 alumnes.

Mesa electoral

Direcció i 2 mestres o professors/es: 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.

02/12/2010

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

Mesa electoral

Direcció i 2 pares/mares elegits per sorteig.
El/la menor d'edat actua de secretari/ària.
Horari mínim: des del final de l'horari lectiu
(del primer torn si n'hi ha més d'un) fins a les
21.00 h. 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.

03/12/2010

Reunió de la Junta Electoral per a la
proclamació de candidats/es electes.

Junta Electoral

Millor si a la constitució es fixa l'hora.

09/12/2010

Convocatòria de constitució del nou
Consell Escolar.

Direcció

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

Abans 15/12/10

Sessió de constitució del nou Consell
Escolar, elecció de la nova Comissió
Permanent i d'altres comissions si escau.

Consell Escolar

Abans 21/12/10

Remissió de les actes de les eleccions, les
dades de participació i la composició del
nou Consell Escolar a la Direcció General
de Planificació i Centres

Direcció

Aquest calendari té una doble vessant: orientativa i obligatòria.
Orientativa. Una vegada constituïda la Junta Electoral, es podrà adaptar el present calendari a les necessitats específiques
del centre, respectant sempre que abans del 21 de desembre de 2010 s'ha d'haver constituït el nou consell escolar.
Obligatòria. En el supòsit que la Junta Electoral no faci cap modificació és d'obligatori compliment el present calendari.

Palma, 17 de setembre de 2010
Direcció General de Planificació i Centres

Annex III
Resultats de les eleccions de centres públics
1. Dades de participació
-

Dades del centre

Codi
Nom

Municipi

Localitat

Nombre d’unitats

-

Tipus d’elecció del Consell Escolar

Elecció del Consell Escolar per primera vegada
Renovació parcial del Consell Escolar a tots els sectors:
Primera meitat
Segona meitat
Renovació d’algun sector:
Sector de professors
Sector de pares i mares
Sector d’alumnes
Sector de personal d’administració i serveis
-

Participació a les eleccions i representants elegits

Professors

Pares/Mares

Alumnes

Cens total
Votants
Percentatge
Votants/Cens
Nombre
representants
elegits

2. Llista de candidats i nombre de vots obtinguts
Sector
Professors
Pares i mares
Alumnes
Personal d’Administració i Serveis

Nombre de
candidats

PAS

Annex III
Resultats de les eleccions de centres públics

-

Sector professors
Nom dels candidats

-

Sector pares i mares
Nom dels candidats

-

Nombre de vots

Sector alumnes
Nom dels candidats

-

Nombre de vots

Nombre de vots

Sector Personal d’Administració i Serveis
Nom dels candidats

Nombre de vots

Annex III
Resultats de les eleccions de centres públics
3. Composició del Consell Escolar
__________________________________________________________ com a director del
centre __________________________________________________,
CERTIFIC
Que el Consell Escolar d’aquest centre ha quedat constituït per les persones següents:
President: __________________________________________________
Cap d’estudis: _______________________________________________
Secretari: ___________________________________________________
Representant de l’APIMA: _____________________________________
Representant de l’Ajuntament: _______________________________________
Representants dels professors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Representants de pares i mares:
1.
2.
3.
4.
5.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Representants dels alumnes
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
Representant del PAS: __________________________________________________

______________________________, _______ de ________________________ de 2010
El director
(segell del centre)
St. _________________________________

Annex IV
Resultats de les eleccions de centres concertats
1. Dades de Participació

-

Dades del centre

Codi
Nom

Municipi

-

Localitat

Tipus d’elecció del consell escolar

Elecció del Consell Escolar per primera vegada
Renovació parcial del Consell Escolar a tots els sectors:
Primera meitat
Segona meitat
Renovació d’algun sector:
Sector de professors
Sector de pares i mares
Sector d’alumnes
Sector de personal d’administració i serveis
-

Participació a les eleccions i representants elegits

Professors

Pares/Mares

Alumnes

Cens total
Votants
Percentatge
Votants/Cens
Nombre
representants
elegits

2. Llista de candidats i nombre de vots obtinguts
Sector
Professors
Pares i mares
Alumnes
Personal d’administració i serveis

Nre. de candidats

PAS
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Resultats de les eleccions de centres concertats

-

Sector professors
Nom dels candidats

-

Sector pares/mares
Nom dels candidats

-

Nombre de vots

Sector Alumnat
Nom dels candidats

-

Nombre de vots

Nombre de vots

Sector Personal d’Administració i Serveis
Nom dels candidats

Nombre de vots

Annex IV
Resultats de les eleccions de centres concertats

3. Composició del Consell Escolar

__________________________________________________________ com a director del
centre __________________________________________________,
CERTIFIC
Que el Consell Escolar d’aquest centre ha quedat constituït per les persones següents:
President: __________________________________________________
Representants de la titularitat:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
Representant de l’APIMA: _____________________________________
Representant de l’Ajuntament: _______________________________________
Representants dels professors:
1.
2.
3.
4.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Representants dels pares i mares:
1.
2.
3.
4.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Representants dels alumnes
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
Representant del PAS: __________________________________________________

______________________________, a _______ de ________________________ de 2010
El director

(segell del centre)
St. / _________________________________

Annex V
Resum de normativa aplicable a les eleccions als consells escolars
Per tal de facilitar el procés electoral, s’indica el resum de normativa aplicable:
1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. Llei orgànica 8/1985, de 4 de juliol, d’educació, en els articles 55, 56 i
57(pel que fa els centres concertats).
3. Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic de les escoles públiques d’educació infantil i educació primària
(BOIB 120 de 05/10/02).
4. Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic dels instituts d’educació secundària (BOIB 120 de 05/10/02).
5. Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la
qual es regula l’elecció dels consells escolars de les escoles públiques
d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, dels col·legis
públics d’educació infantil i primària, dels instituts d’educació secundària i
dels centres públics d’educació especial (BOIB 129 de 26/10/02).
6. Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la
qual es regula l’elecció, la renovació parcial, la constitució i la designació
dels òrgans de govern dels centres docents concertats (BOIB 129 de
26/10/02).
7. Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 18 d’octubre de 2002, per la
qual es regula la composició i l’elecció dels consells escolar dels centres
públics d’ensenyaments de règim especial (BOIB 129 de 26/10/02).
8. Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la
qual es regula la composició, l’elecció i la renovació dels consells escolars
dels centres d’educació de persones adultes de les Illes Balears (BOIB 129
de 26/10/02).
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