
 

 

 

Per què participar al 
consell escolar?  
Totes les famílies estem representades en el consell 

escolar de centre. Per això, és important dir la nostra 

opinió i intervenir en l'educació dels nostres fills i 

filles a través d'aquest espai. El consell escolar és 

l'òrgan de participació més important que, com a 

mares i pares, tenim a l'escola i institut. Aprofitem-ho! 

Sabeu perquè és important la nostra participació al 

consell escolar de centre? 

1- ÉS ON ES PRENEN DECISIONS RELLEVANTS 

RELACIONADES AMB TEMES QUE ENS 

PREOCUPEN I DETERMINANTS PER A 

L'EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS I FILLES.  

2- SI HI PARTICIPEM ACTIVAMENT, COM A 

MARES I PARES I COM A AMPA, I ESTAREM 

REPRESENTATS DINS DEL LLARS.  

3- AMB LA NOSTRA PARTICIPACIÓ GARANTIM EL 

FUNCIONAMENT DEMOCRÀTIC DE LA NOSTRA 

LLARS.  

Raons per participar 
a les eleccions?  

Aquest primer trimestre del curs (entre novembre i 

desembre) se celebren als centres educatius catalans 

les eleccions per renovar els membres que hi 

formen part del consell escolar. És un moment 

decisiu perquè hem de fer visible la nostra veu. 

Hem de participar-hi per garantir la democràcia a la 

nostra escola i institut. Tenim moltes raons per 

participar-hi.  

1- SÓN UNA OPORTUNITAT PER EXERCIR EL 

DRET QUE TENIM LES FAMÍLIES A 

DECIDIR COM VOLEM L'EDUCACIÓ DELS 

NOSTRES FILLS I FILLES.  

2- PARTICIPAR-HI ÉS MOLT IMPORTANT PER 

ESCOLLIR ELS NOSTRES REPRESENTANTS, 

ELS NOSTRES CONSELLERS I CONSELLERES. 

3- DECIDIREM LES RELACIONS DEL NOSTRE 

CENTRE AMB L'ENTORN  

Què vol dir ser representant dels pares i 
mares al consell escolar? 
 Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora 

del funcionament del centre educatiu. 

 La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa 

que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de 

totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives. 

 Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s'han de recollir les seves propostes i 

opinions i portar-les al consell escolar. D'altra banda, també cal que els representats informin de tots els 

assumptes que es tracten en el consell escolar. 
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