ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
DEL CENTRE
COMPOSICIÓ dels CONSELLS ESCOLARS
PROCEDIMENT ELECTORAL

COMPOSICIÓ DE LOSCONSEJOS ESCOLARS DEL CENTRE

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
(R.O.F., Art. 30)
Un dels representants dels pares i mares en el consell escolar serà designat
per l'AMPA/APA. La resta seran triats.
El secretari del centre i els alumnes tindran veu però no vot.
Els alumnes representants en el consell escolar, hauran de triar-se
anualment, al setembre (LOE, Art. 126.5 i ROF Art. 31)

Nombre

Cap

Representant

d'estudis

Ajuntament

d'unitats

Director

Més de 9

1

1

9

1

6a8

Mares i

Administració i

pares

1

7

9

1

1

3

1

1

6

7

1

1

2

1

-

1

4

5

-

1

2

3a5

1

-

1

2

2

-

-

2

1i2

1

-

1

1

2

-

-

2

servicis

Secretaria

Alumnes

Professors

5t- 6t

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
(R.O.F., Art. 33)

Nombre

Cap

d'unitats

Director

Representant

d'estudis

Ajuntament

Madrey
Professors

pares

Administració i
servicis

Secretaria

Alumnes

INSTITUTS
Menys de

1

1

1

7

5

1

1

4

1

1

1

8

6

1

1

5

12

12 o Més

SECCIONS
Vicedirector

Vicesecretaria

Fins a 4

1

1

1

3

3

1

Més de 4

1

1

1

6

6

1

2

1

Un dels representants dels pares i mares en el consell escolar serà designat
per l'AMPA. La resta seran triats.
Els alumnes comptaran amb veu i vot, excepte els alumnes dels dos primers
cursos de secundària (LOE., Art. 126.5) per a l'elecció i cessament de
director/a.
El secretari/a del centre tindrà veu però no vot.
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PROCEDIMENT D'ELECCIONS

El

procediment

d'elecció

dels

membres

del

Consell

Escolar,

es

desenvoluparà durant el primer trimestre del curs acadèmic. La Conselleria de
Educació fixarà la data de celebració de les eleccions amb un mes d'antelació
com a mínim. (ROF, art. 32 de Primària i 34.1 de Secundària).

En el cas de centres de nova creació en què es constituïsca per primera
vegada el consell escolar, es triaran tots els membres de cada sector d'una
vegada. Els electors de cada un dels sectors representats faran constar en la
seua papereta, com a màxim, dos terços del nombre total dels llocs a
cobrir. Si el nombre resultant fóra decimal, es prendrà el següent nombre
enter.

El Consell Escolar es renovarà a parts iguals cada dos anys de forma
alternativa. (ROF, Art. 64 Primària i 34.2 Secundària)

Cadascuna d'elles estarà configurada de la forma següent:

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Primera meitat: En els centres de:
Més de nou unitats, quatre mestres i cinc pares/mares.
Nou unitats, tres mestres i quatre pares/mares.
Sis, set i huit unitats, dos mestres i tres pares/mares.
Tres, quatre i cinc unitats, un mestre/a i un pare o mare.
Una o dos unitats, un pare o mare.
En tots aquests casos un dels representants dels pares i mares a renovar serà
el designat per l'AMPA.

Segona meitat: En els centres de:
Més de nou unitats, tres mestres i quatre pares/mares.
Sis, set i huit unitats dos mestres i dos pares/mares.
Tres, quatre i cinc unitats, un mestre o mestra i un pare o mare.
Una o dos unitats, un mestre o mestra i un pare o mare.

En els centres en què impartisca primer cicle de l'ESO, els alumnes
tindran un representant en el consell escolar del centre. En aquest cas
s'incrementarà en u, tant el nombre de pares/mares com el de
professors/es. (Disposició transitòria segona. 1 ROF. PRIMÀRIA)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Primera meitat: En els instituts de:
Dotze o més unitats, quatre professors/es, tres pares/mares i tres alumnes.
Menys de dotze unitats, quatre professors/es, tres pares/mars i dos alumnes.

Segona meitat: En els instituts de:
Dotze o més unitats, quatre professors/es, tres pares/mares i dos alumnes.
Menys de dotze unitats, tres professors/es, dos pares/mares i dos alumnes.

En la primera renovació parcial, posterior a la constitució del consell
escolar, es triaran els llocs corresponents a la primera mitat, afectant aquells
representants que hagen obtingut menys vots en les eleccions anteriors.

Les vacants que es produïsquen durant el mandat del Consell Escolar,
seran cobertes pels suplents triats en les eleccions anteriors en les que ells van
resultar triats, per orde del nombre de vots obtingut.
En el cas que no hi haguera més candidats per a cobrir les vacants, aquestes
quedarien sense cobrir fins a la renovació parcial del consell escolar. No
obstant l'anterior els membres que hagen conclòs el seu mandat continuaran

en funcions fins a la presa de possessió dels membres que hagen de succeirlos. (ROF, Art. 64.3 Primària i Art. 34.3 Secundària)

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS ELECTORAL

Dins dels terminis establits per l'Orde de la Conselleria d'Educació en
què es convoquen les eleccions, es constituirà en cada centre una Junta
Electoral, que es dissoldrà una vegada proclamats/des els candidats/es
triats/des. (ROF, Art. 33 Primària i 35 Secundària)

Aquesta Junta Electoral estarà composta per:


Educació Infantil i Primària
Director/a (presidència)
Dos professors/es
Dos pares/mares d'alumnes



Educació Secundària
Director/a (presidència)
Un professor/a (secretari/a)
Un pare o mare d'alumne
Un alumne
Un representant del personal d'administració i servicis

Aquests, excepte els directors/es, seran triats per sorteig d'entre els membres
del Consell Escolar ixent, excepte si es presenten novament com a candidats.
Si el consell escolar és de nova creació, es triaran per sorteig entre els inscrits
en el cens electoral. (ROF, Art. 33 Primària i 35.2 Secundària).

JUNTA ELECTORAL

Serà competència de la Junta Electoral:
(ROF, Art. 34 Primària i 36 Secundària)


Aprovar i publicar els censos electorals dels quatre sectors: professorat,
pares, mares, tutors, alumnat i personal d'administració i serveis, amb
indicació del sector a què corresponen.



Establir o concretar el calendari electoral.



Admetre i proclamar les distintes candidatures.



Promoure la constitució de les diferents meses electorals.



Resoldre les reclamacions que es presenten contra les distintes meses
electorals.



Proclamar els candidats/es triats/des i enviar les corresponents actes a
l'Administració Educativa.



Adoptar mesures per a facilitar la màxima participació de tots els
sectors en el procés electoral.

La junta electoral determinarà en cada centre el nombre de
candidats a triar, que serà el corresponent al tipus d'elecció realitzada,
primera o segona renovació de consellers. Recordem que en els centres de
nova creació, es triaran la totalitat dels membres de cada sector.

En les eleccions de renovació parcial, si el sector de pares/mares
estiguera sense representació (Orde 10.10.1997), hauran de

sumar les

vacants que s'hagen produït durant el mandat del consell escolar ixent i no
hagen sigut cobertes per suplents.

La junta electoral haurà de preveure el nomenament de suplents, triats
per sorteig. (ROF., Art. 44.2 Primària i 47.2 Secundària).
La Junta Electoral del centre rebrà de cada una de les meses electorals,
una acta, perquè s'efectue la proclamació dels distints/es candidats/es

triats/des, de la que ha de fer-se una fotocòpia que serà enviada al
director/a territorial d’Educació. (ROF., Art. 52 Primària i 58 Secundària).

CANDIDATURES

Qui es pot presentar com a candidat o candidata?
(ROF., Art.42.2 Primària i 45 Secundària)

Per a l'elecció dels representants dels pares i mares, seran electors i
elegibles tots els pares, mares o tutors legals de l'alumnat que estiga
matriculat en el centre i figuren en el cens. L'elecció es produirà entre els
candidats admesos per la junta electoral.
Les AMPAs legalment constituïdes podran presentar la seua
candidatura diferenciada amb la llista dels seus candidats/s'en l'ordre que
hagen decidit, fent constar en la candidatura el nom de la seua associació, així
com el de la federació i confederació a què pertanyen.

Esta candidatura haurà de presentar-se a la junta electoral en el termini
fixat per ella i amb totes les firmes de les candidatures.

Les paperetes de vot seran confeccionades per la junta electoral de la
forma següent:
1.-

En primer lloc, els candidats i candidates de l'AMPA, en l'orde

proposat per la pròpia associació.
2.-

La resta de candidats/es del sector pares/mares ordenats

alfabèticament.

En la papereta el nom del candidat/a anirà precedit d'un requadre per a
poder marcar la creu.
Quan un centre d'Educació Infantil i Primària encara impartisca classes
de primer cicle de l'ESO, les eleccions dels seus representants en el Consell
Escolar comptaran amb cens, candidatures i paperetes per separat de les

eleccions de Primària; també es votarà en una urna separada encara que en la
mateixa mesa electoral i en la mateixa data.
També es pot votar per correu o portant el vot en sobre tancat en mà
una altra persona per tu. Per a això s'introduirà el vot, omplit, en un sobre,
tancat junt amb una fotocòpia del NIF, passaport o permís de conduir, introduït
en un altre sobre per a fer-lo arribar a la Junta Electoral abans que comence
l'escrutini.

Les votacions es realitzaran en horari compatible amb la jornada laboral
ordinària i poden i han de votar el pare i la mare o els tutors legals de
l'alumne/a. (ROF, art. 43.2 de Primària i 46.2 de Secundària).

LA MESA ELECTORAL DELS PARES/MARES D'ALUMNES
Estarà formada per tres representants del consell éscolar
ixent. Un dels integrants de la mesa actuarà de president/a, i un altre com a
secretari/a. (ROF, art. 44.2 Primària i 47.2 Secundària)

Si el consell es triara per primera vegada, la mesa estarà
composta per quatre pares, mares o tutors legals d'alumnes del centre, triats
per sorteig. (ROF, art. 44.1 de Primària i 47.1 de Secundària).

La mesa electoral s'ocuparà de presidir la votació, conservar l'orde,
vetlar per la puresa del sufragi i realitzar escrutini (ROC, art.43.1 de Primària i
46.1 de Secundària) així com d'alçar l'acta corresponent, una vegada realitzat
aquest.

En els casos en què es produïsca empat en les votacions, l'elecció es
resoldrà per sorteig. (ROF. Art. 53 Primària i 59.1 Secundària)

S'haurà d'especificar el nombre de candidats/s'en la llista que presente la
vostra AMPA/APA, ja que cada elector podrà votar, com a màxim dos terços
del nombre total de representants del sector en el Consell Escolar del centre.
(ROF., Art. 46 Primària i 49 Secundària). Si el nombre resultant fóra decimal es
prendrà el següent nombre enter.
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ROF., Art. 30 Primària i

34.4 Secundària

També es pot votar per correu o portant-lo en mà una altra persona per
tu. De totes maneres ha d'estar garantit el secret del vot i la identificació
de l'elector/a. Per a això s'introduirà el vot, omplit en un sobre que haurà
d'estar tancat i firmat en la solapa per l'elector/a i aquest sobre junt amb una
fotocòpia del DNI, passaport o permís de conduir, s'introduirà en un altre sobre
que també s'entregarà tancat pel portador.

La junta electoral haurà de tindre'l abans que comence l'escrutini. (ROF.,
Art. 47 Primària i 47.3 Secundària).

Una vegada finalitzada la votació, la mesa electoral procedirà al
recompte de vots, que serà públic. Una vegada escrutats tots els vots estendrà
una acta, firmada per tots els components de la mesa, en la que es farà
constar:


Nom de tots els representants triats indicant l'associació que
presenta la candidatura.



La Federació:

“Peñagolosa”, “FAPA-Valencia”, o “Enric

Valor”


I la Confederació: “Confederació Gonzalo Anaya”



Nombre de vots obtinguts per tots/s'els candidats/es.



Observacions que hagen pogut fer els supervisors/es.

És molt important que aparega la Federació, per a la seua posterior
identificació i evitar reclamacions i revisions d'actes.

Com sabem l'AMPA té dret a designar el seu representant en el consell
escolar del centre; nom que haurà de saber la junta electoral, com a màxim el
mateix dia de la proclamació dels candidats triats; es podria entregar l'acta de
designació

al mateix temps que s'entrega l'acta definitiva de triats en la

votació.

En previsió de futures substitucions, es farà constar en l'acta el nom de
tots els candidats/es que han obtingut vots, i el nombre de vots obtingut. (ROF.
Art. 54 de Primària i 59.2 de Secundària)

Pot haver-hi supervisors en la mesa electoral?

Podran actuar com a supervisors de la votació per a l'elecció dels seus
representants, els pares, mares o tutors legals de l'alumnat del centre que
hagen sigut proposats per una AMPA, o avalats per la firma de deu
electors. (ROF., Art. 45 Primària i 48 Secundària).

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

El director o directora convocarà els distints membres del consell escolar
per a la sessió constituent, que se celebrarà en el termini de deu dies, als
centres d'Infantil i Primària, i de quinze dies per als de Secundària (ROF.
Art. 58.1 Primària i Art. 62 Secundària), a comptar des de la data de
proclamació d'aquests per la junta electoral.

CAMPANYA D'ELECCIONS

Com en totes les eleccions, és necessari que els electors coneguen, no sols
als candidats sinó també allò que volen millorar en el centre escolar, que
problemes veuen en ell, què volen ajudar a solucionar; com treballar en relació
amb la integració escolar, educació en valors, nivell de qualitat educativa,
nombre d'alumnes per aula, construcció del centre, menjador o professors de
suport a la interculturalitat.

Perquè la campanya d'eleccions arribe a tots els pares i mares i tutors/s'i
atraga el seu interés, són importants els cartells, que vosaltres mateixos podeu
confeccionar en els que destaqueu com protagonista un o dos dels
problemes que vol resoldre la vostra AMPA/APA. D'aquesta manera ja feu
campanya i al mateix temps la resta de pares saben allò pel que treballareu
des de l'AMPA/APA; així no els vindrà novament quan els consulteu opinió i
valoraran el vostre treball que és per i per a tots.

Aquest cartell ha d'estar en llocs molt visibles: Tauler d'anuncis del centre,
portes del centre, tauler de l'AMPA/APA, etc.

També acompanyàreu fulls informatius, “nota informativa en la motxilla”, en
les que s'explique la importància del Consell Escolar en la vida del centre, la
importància que tots estiguen disposats a responsabilitzar-se d'alguna qüestió
puntual quan se'ls necessite, assenyalant alguns èxits ja aconseguits i …
remarcant que encara es poden fer moltes coses…
És molt important que us coneguen, que sàpien a qui voten i a qui dirigir-se
per a comentar, informar-se dels seus drets i deures, col·laborar en activitats ja
programades, solucionar algun problema o simplement informar-se de les
activitats complementàries, de menjador, de tutoria, de convivència, etc.…

La Federació us enviarà un cartell per a reforçar les eleccions.

Amb el treball diari i quotidià, cada un en la nostra AMPA/APA, aconseguirem
entre tots augmentar la participació en la vida dels centres, augmentar els socis
de les nostres AMPAs/APAs i també augmentar les nostres AMPAS/APAs
federades, per a tindre una federació forta i que puga donar-nos molts servicis,
sobretot de formació i assessorament, que és la base del bon funcionament de
les mateixes.

