
Consell Escolar IES Llorenç Garcias i Font
Eleccions 2022

Normativa

La normativa que regeix les funcions dels CE i la seva elecció ve regida per:

Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears.
Llei Orgànica 3/2020, de 29 de setembre (BOE de 30 de desembre).
Decret 120/2002 de 27 de setembre (BOIB 120 de 05.10.02)

Composició i representants a escollir a les eleccions 2022

Atenent a la matrícula i unitats i aules del centre i a l’actual composició del Consell Escolar
des de les eleccions del 2021, els membres actuals i a escollir per aquestes eleccions són
les següents:

3 Representants de l’equip directiu

Presidenta, la directora IES Caterina Sureda Mestre
Cap d’estudis, Ana Macho Garcia-Plata
Secretari. Vicent Marín Badenes



6 Representants del professorat:

Membre a elegir (eleccions 2022)
Membre a elegir (eleccions 2022)
Membre a elegir (eleccions 2022)
Neus Maria Ferrer (2021)
Caterina Estelrich Alcover (2021)
Maria Antònia Nicolau Ferragut (2021)

3 Representants de les famílies

Membre a elegir (eleccions 2022)
Membre a elegir (eleccions 2022)
Representant AMIPA: Àngela Ferrer Servera  (2021)

3 Representants alumnat
A elegir 2 (eleccions 2022)
A elegir pel Sindicat d’estudiant 1 representant

1 representant PAS
Maciana Barceló Servera (2021)

1 Representant Ajuntament
Maria Antònia Sureda Martí (2021)

Representants a elegir Eleccions 2022
Atenent a la normativa les renovacions dels Consells Escolars es realitzen per meitats i
aquest any correspon renovar a

3 Representants de professors
2 Representants de famílies
2 Representants alumnes

Els membres sortints són:

Representants del professorat
Magdalena Fuster Lorenzo (2018)
Maria Antònia Mayol Cursach (2018)
Francesca Mestre Salom (2018)

Representants de les famílies
Patricia Reyes Pandano (2018)
Maria Gabriella Bauzà Gili (2018)

Representants de l’alumnat
Julia Llop Salas (2018)
Noelia de Morais Romo (2018)



Calendari

El calendari del procés electoral és el següent:

- 14.10.22 Informació a tota la comunitat educativa i del procés electoral. Exposició pública
dels censos i inici del període de reclamacions.
- 19.10.22 Fi termini reclamació censos.
- 24.10.22 Publicació censos definitius.
- 28.10.22 a les 12h fi de presentació de candidatures.
- 18.11.22 Publicació de les candidatures.
- 23.11 Eleccions alumnat.
- 24.11 Claustre extraordinari per a l'elecció del professorat.
- 30.11. Eleccions de pares i mares.
- 09.12 Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.

Consell escolar com a òrgan col·legiat de Govern del Centre

Des de l’IES volem animar a professors, famílies i alumnes a que presenten les seves
candidatures.
La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats democràtiques,
és un procés que es construeix col·lectivament per obtenir beneficis personals i col·lectius.
Participar en l’àmbit educatiu, vol dir, sobretot, ser protagonista del propi procés educatiu.
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el
govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen
en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal
d'administració i serveis, etc.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de
decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del
centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. El Consell
Escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes estratègics del centre.


