
 

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR.- 

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a 

consells escolars 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 126, regula la composició del consell escolar dels 

centres docents públics. En l’apartat 6 d’aquest article 

El Decret 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells 

escolars 

En l’article 2, apartat 1, d’aquest decret es disposa que la conselleria competent en matèria d’educació convocarà 

els anys imparells 

Primer. Convocatòria El dia 23 de novembre de 2017 se celebraran eleccions per a la renovació i constitució dels 

consells escolars 

Segon. Composició dels consells escolars  

1. Centres públics docents no universitaris 

 1.1. La composició dels consells escolars, serà la que es detalla en l’annex I-A. 

1.2. La renovació de la primera meitat dels consells escolars es farà en els termes que preveu l’annex I-B. 

 1.3. La renovació de la segona meitat dels consell es farà en els termes que preveu l’annex I-C . 

2. Centres concertats 2.1. La composició dels consells escolars dels centres concertats i la seua renovació serà la que 

es detalla en l’annex II 

Tercer. Juntes electorals La composició de les juntes electorals s’ajustarà al que disposa l’article 7 del Decret 

93/2016, de 22 de juliol: 

 Es constituiran en la primera meitat del mes d’octubre.  

 La Direcció del centre serà President 

 1 persona sector professorat  farà de secretari 

 1 persona representant de les famílies 

 1 persona representant sector administratiu serveis. 

 1 persona alumnat . 

Tots per sorteig excepte president, triat de ser possible entre els ixents, si no del cens.  

Si el elegit no pot persona voluntària, mes de un  per sorteig. 

Si el únic docent es el President  exercirà de secretari altre membre. 

En el cas de que el sector de família o alumnat no estiga  representat, el que  estiga tindrà 2 membres. 

Quart. Meses electorals.-  De conformitat amb el que es disposa en l’article 13 del Decret 93/2016 esmentat, el dia 

de les eleccions es constituiran meses electorals per a l’elecció del professorat, de les famílies i de l’alumnat, 

previstes en els articles 15.4, 16.4 i 17.4 d’aquest decret. 

 

 



 

 

Els titulars i suplents seran triats per sorteig públic, dels membres del cens, alumenis 5  en 5 dies d’antelació. 

No podran formar part els que presenten candidatura. 

Cinqué. Vot no presencial .- Atés que la finalitat del procediment de votació és aconseguir tanta participació com 

siga possible, es podrà prendre part en el procés mitjançant el vot no presencial, tal com es regula en l’article 14 del 

Decret 93/2016. 

Sisé. Propaganda i campanya electoral de les persones candidates. la direcció del centre, facilitarà -a les persones 

candidates tot allò que siga necessari perquè puguen donar-se a conéixer a l’electorat. Especialment, a les 

candidatures dels sectors de les famílies i de l’alumnat, se’ls facilitaran locals per a reunions. Es duran a terme en 

l’horari que determine la direcció del centre, sense que això altere el normal desenvolupament de les activitats 

acadèmiques. 

La campanya electoral transcorrerà des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva de les persones candidates 

fins a dos dies lectius abans de la data de realització de les eleccions, i en cap cas durarà menys de 5 dies lectius. El 

dia lectiu anterior a la realització de les eleccions serà jornada de reflexió i no podran dur-se a terme actes de 

propaganda electoral. 

Seté. Model de formularis. -. S’aproven els formularis següents, inclosos com a annex IV, per a la constitució de la 

Junta Electoral, presentació de candidatures diferenciades, actes del procés electoral i proclamació, i dades de 

participació:  

– Annex IV-A: constitució de la Junta Electoral. 

– Annex IV-B1: candidatura de l’AMPA  

 –Annex IV-B2: candidatura de l’associació d’alumnes  

– Annex IV-C1: acta del procés electoral de les famílies  

– Annex IV-C2: acta del procés electoral de l’alumnat  

– Annex IV-C3: acta del procés electoral del professorat  

– Annex IV-C4: acta del procés electoral del personal d’administració i serveis (PAS) 

– Annex IV-C5: acta del procés electoral del personal d’atenció educativa complementària (PAEC)  

– Annex IV-D: acta de la sessió de la Junta Electoral de proclamació de les persones candidates electes  

– Annex IV-E: dades de participació relatives al procés electoral 

Aquests formularis es podran descarregar íntegrament de la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport. 

Huité. Sistema d’informació per al procés i comunicació al centres.-es publicaran en la web d’aquesta conselleria en 

l’adreça d’internet: http:// www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/consejos-escolares 

 

 

http://www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/consejos-escolares


 

 

ANNEX III Calendari orientatiu d’actuacions.- Actuacions i calendari d’eleccions a consells escolars de centres 

docents no universitaris sostinguts amb fons públics.  

– El director o directora elabora els censos electorals.  

– El director o directora organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de la junta electoral, que aprovarà els 

censos electorals.  

– Constitució de la junta electoral: màxim fins al 16 d’octubre de 2017.  

– La junta electoral fixa el termini d’admissió de candidatures dels diferents sectors. 

 – Publicació de la llista provisional de candidats: màxim fins al 7 de novembre de 2017.  

– Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 9 de novembre de 2017.  

– Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: fins al 13 de novembre de 2017.  

– ELECCIONS: el 23 de novembre de 2017.  

– Proclamació dels candidats electes: fins a l’1 de desembre de 2017.  

– Remissió de l’acta de proclamació de candidats electes a la Direcció Territorial d’Educació: l’endemà al de la 

proclamació.  

– Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 15 de desembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


