associació de joves estudiants de catalunya
guia del candidat al consell escolar
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1

Una guia per
muntar-t’ho bé

Al teu institut, a més d’estudiar hi pots fer moltes coses per fer-te escoltar. Des de
muntar una associació d’estudiants, ser el delegat o delegada de la teva classe, a
presentar-te com a conseller o consellera escolar! Però, de què va això del Consell
Escolar?
A continuació et presentem aquesta guia, creada especialment per aclarir dubtes
i facilitar-te consells pràctics a l’hora de dur a terme la teva campanya com a futur
conseller o consellera escolar. Un material que has d’utilitzar com a element per
canalitzar les teves idees i reflexions, per tal que els teus companys et donin la seva
confiança per poder representar-los amb fermesa al Consell Escolar.
Qui primer s’ha de convèncer de fet que aquesta feina ha estat dissenyada a la teva
mida, ets tu! Pensa que podràs fer moltes coses per millorar el teu centre, i que
realment ets el/la millor candidat/a per ocupar un dels seients del Consell Escolar.
Has de tenir en compte que no serà fàcil, però trobaràs gent que t’ajudarà, aprendràs
moltes coses i t’ho passaràs molt bé.
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Què és
el consell escolar?

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern i gestió del centre. Hi participen tots
els sectors implicats en l’ensenyament mitjançant els seus representants. Tu has
decidit presentar-te a les eleccions per representar els teus companys i has de saber
la responsabilitat que això implica. Pensa que si surts escollit/ida com a conseller/a
participaràs en decisions tan importants com l’elecció de qui ocupi la Direcció del teu
centre, l’aprovació dels pressupostos anuals, la resolució de conflictes, o la imposició
de sancions en matèria disciplinària als alumnes.
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2.1. Qui forma part del Consell Escolar?
El/La director/a del centre
El/la cap d’estudis
Un/a regidor/a o representant de l’Ajuntament
Un nombre de representants del professorat
Un nombre de pares i mares
Un nombre de representants de l’alumnat
Un/Una representant del personal d’administració i serveis del centre.
El/La secretari/ària del centre, amb veu i sense vot.
2.2. I com funciona?
El Consell Escolar del centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i
sempre que ho convoqui qui n’ocupi la Presidència o ho sol·liciti almenys un terç dels
seus membres; a més, es farà una reunió a l’inici i una al final del curs acadèmic
(adjuntem a aquesta guia una fitxa que et pot ser d’utilitat).
Les decisions del Consell Escolar es prendran normalment per consens. Si no és
possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres
presents que, en tot cas, no podrà ser inferior a la meitat més un.
2.3. Què podràs fer com a representant dels alumnes al Consell Escolar?
Els joves som el futur i també una part molt important del present; participem de la
construcció del nostre entorn, desenvolupem la creativitat, exercim els nostres drets,
tenim opinió, expressem les nostres queixes...
És per aquest motiu que com a jove i com a estudiant és imprescindible la teva
presència activa al Consell Escolar. Pensa que és el màxim òrgan de govern de
l’Institut. L’únic espai on poder parlar i decidir en igualtat de condicions amb els altres
membres de la comunitat educativa.
Tu i tots els que us presenteu al Consell Escolar sereu escollits democràticament
per tots els alumnes del vostre centre. A continuació explicarem el que el càrrec
representa:
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Seràs el/la portaveu de tots els alumnes, i per tant hauràs de treballar força
estretament amb els altres representants del centre, els delegats, perquè et facin
arribar l’opinió i les propostes de tots.
Participaràs en l’organització i disseny de totes les activitats. Per exemple, podràs
decidir sobre l’organització de les jornades esportives, culturals...
Podràs, a més, presentar les teves propostes per a millorar el funcionament del centre.
		
Recorda! Participar en el Consell significa implicar-se. Per tal de poder decidir
has de responsabilitzar-te i trobar solucions davant dels problemes.
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Comencem la
nostra campanya

3.2. Quins passos has de seguir?
Primer t’has de documentar molt bé i agafar tota la informació que puguis sobre la
gestió dels anteriors alumnes del Consell.
Has d’elaborar un programa on diguis tot el que faràs si surts escollit/ida. Això s’ha de
fer tenint en compte les circumstàncies pròpies del teu centre.
Per tal de connectar amb la resta d’alumnes, utilitza un missatge original i creatiu.

Recorda! Si tens qualsevol problema o necessites suport per dur a terme la
		
teva campanya, l’AJEC està a la teva disposició per assessorar-te sempre que vulguis.
3.3. Alguns consells pràctics per a la teva campanya
Aquests són alguns dels recursos que es poden emprar per tal de fer-nos sentir
a l’institut.
El cartells són molt expressius i han de tenir poc text. En pocs segons ha de poder donar
tota la informació. S’utilitzen per impulsar campanyes informatives, activitats o festes.
El díptics s’han de repartir personalment. Recullen informació completa i detallada,
però fàcil de llegir. És a dir, han de ser contundents, atractius i suggerents. És molt
recomanable que estigui il·lustrat i que gràficament sigui atractiu. Si fa referència als
cartells, s’ha de mantenir el mateix joc d’imatges.
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Els passa-classes consisteixen a anar aula per aula explicant la teva campanya a la
resta de companys de l’institut. Pensa que tindràs un espai breu de temps, per tant és
important que la informació estigui ben estructurada. Aquest recurs és molt directe i es
recomana recollir els continguts principals de la campanya en un lema.
La reunió de delegats i delegades és ideal per donar molta informació; per tant s’ha de
preparar amb antelació. S’ha de convocar els delegats i delegades amb temps i s’ha de
preparar molt bé el que se’ls dirà. També és molt adequada per a temes que necessitin
una resposta a la informació donada, i temes susceptibles de ser manipulats (festes de
fi de curs, convocatòries de manifestacions, temes de gran importància al centre...). És
convenient trobar un lloc i una hora en què pugui assistir-hi tothom (tutories, hora del
pati...). La reunió de delegats i delegades s’ha de complementar amb les altres eines de
comunicació.
El boca-orella s’utilitza per generar estats d’opinió al centre i és un bon complement a
les reunions de delegats . No s’ha d’utilitzar en temes molt importants i concrets, sinó
en temes generals. Cal tenir en compte que el missatge pot anar variant fins acabar
sent molt diferent de l’original.
Les assemblees són reunions de grup obertes a tots els estudiants. Cal mantenir
sempre el respecte als altres per garantir-ne la utilitat. Els temes per tractar han de
ser suficientment importants com per haver de convocar a tothom. Cal trobar el lloc
adequat per fer-les i repartir entre els assistents l’ordre del dia amb els temes de què
es parlarà . És molt important recollir per escrit el que s’hi diu.
El correu electrònic i les xarxes socials són molt adequades per a la convocatòria
d’actes i reunions. El correu electrònic, el Facebook o els blocs, entre d’altres, són
mitjans de comunicació personal que serveixen per transmetre informació molt
concreta de forma ràpida, efectiva i gratuïta. No obstant això, s’ha d’anar amb compte
amb la privacitat de les adreces de la gent (això es molt important!).

4

Les eleccions

4.1. El procés electoral
Les eleccions per escollir l’alumnat membre del Consell Escolar es fan cada dos
anys i són convocades pel / per la director/a del centre amb 15 dies d’antelació,
preferentment en dies diferents per a cadascun dels sectors de la comunitat escolar,
dins de les dates que fixi el Departament d’Ensenyament. Els candidats poden donar a
conèixer les seves propostes en el terme de 15 dies a partir de la convocatòria.
Són electors i elegibles al Consell Escolar tots els pares i tutors, els alumnes,
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els professors i el personal d’administració i serveis inclosos en el cens electoral. Les
associacions del centre poden avalar els candidats.
		
Recorda! L’alumnat de primer i segon curs d’ESO pot participar en el Consell
Escolar en els termes que estableixi el reglament de règim interior amb veu i sense
vot. Els representants de l’alumnat membres del Consell Escolar de ple dret han de ser
alumnes de cursos a partir del tercer d’educació secundària.
4.2. Ser candidat/a de l’AJEC
Ser candidat/a al Consell Escolar significa:
Representació. Estaràs avalat/ada per l’entitat estudiantil més important de Catalunya.
Amb tota l’experiència i reconeixement que aquest fet comporta.
Suport. Rebràs de primera mà totes les novetats educatives i tindràs sempre la
possibilitat de comptar amb la nostra ajuda en l’assessorament i la resolució de dubtes
o problemes relacionats amb el teu institut.
Treball conjunt. Formaràs part d’una entitat que té representants dels alumnes a molts
Instituts de Catalunya, fet que et donarà més força a tu i a l’entitat per dur a terme
accions reivindicatives (manifestacions, campanyes...) i millores educatives (accés a la
universitat, més batxillerats nocturns...).
Creixement. Podràs desenvolupar les teves habilitats a nivell integral en tots aquells
espais formatius que l’AJEC impulsa anualment (trobades, escoles, xerrades, tallers...).
En definitiva, si tens capacitat crítica i esperit de canvi, no ho dubtis, aquesta és la teva
oportunitat per canviar la realitat del teu institut. ajeca’t !
4.3. El dia de les votacions
El dia de les votacions la Direcció ha de garantir que pugui votar tant l’alumnat de
matí com el de tarda. La mesa electoral estarà formada pel/per la director/a i per dos
alumnes escollits per sorteig. És recomanable que la taula amb l’urna estigui en un lloc
de pas i ben visible i, fins i tot, que el/la director/a deixi deu minuts per dur a terme
la votació.
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Ja ets conseller/a escolar:
ara, què has de fer?

La teva tasca principal com a membre del Consell Escolar és la de representar tots els
estudiants. Per fer-ho, has de realitzar un seguit d’accions que et permetin saber en tot
moment les inquietuds i queixes de cada classe.
És molt important que abans de cada reunió del Consell Escolar et trobis amb els
delegats de cada classe per tal que et facin saber les queixes i propostes que han
sorgit entre els seus companys. Amb una senzilla reunió a l’hora del pati n’hi ha prou
per recollir tota la informació necessària. De la mateixa manera, després de cada
Consell Escolar t’hauràs de tornar a retrobar amb els delegats per tal de transmetre’ls
els continguts, propostes i decisions tractats a la reunió i veure l’acollida d’aquelles
aportacions sorgides de l’alumnat.
5.1. Vincula’t amb els delegats
Els delegats de cada curs són els teus aliats. La teva responsabilitat no té sentit sense
ells . Són escollits per l’alumnat, com tu, per tant tenen la mateixa responsabilitat:
canalitzar la veu dels estudiants i garantir que sigui escoltada.
Les vostres tasques es complementen. Els delegats de cada curs et faran arribar
les idees, propostes i queixes de la seva classe, i tu les portaràs al Consell Escolar.
Després retornaràs la informació a totes les classes mitjançant els delegats.
Per convocar una reunió amb la comissió o consell de delegats, el primer que has
de fer és demanar a l’equip directiu del centre una aula o un espai per fer-la. Un cop
tinguem el permís, hem de convocar els delegats.

Recorda!
Per canalitzar bé la informació és important que sempre la recullis per escrit.
És importantíssim establir una relació fluida amb els delegats.
5.2. Les reunions al Consell Escolar
Durant les reunions
Els representants dels estudiants són els membres més joves i amb menys experiència
del Consell Escolar. Però has d’evitar que aquest fet sigui un impediment per dur a
terme la teva feina. Les reunions i els professors no t’han d’espantar. A poc a poc,
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et sentiràs més còmode/a i et serà més fàcil exposar els problemes i propostes de
l’alumnat. Recorda que dins del Consell Escolar els estudiants són iguals a la Direcció,
al professorat, o als pares.
Per tal que la teva tasca sigui més fàcil i et tinguin en compte des del principi, pots fer
diverses coses:
Demanar a l’equip directiu que a l’ordre del dia de cada Consell Escolar hi hagi un punt
dedicat als estudiants.
Portar escrit sempre tot el que has de dir. És molt fàcil oblidar-se dels detalls.
Tenir una actitud positiva durant les reunions al Consell: ajudarà a l’acceptació de
les teves propostes.
Recollir per escrit les informacions importants i els acords presos per tal de poder fer
cinc cèntims de tot als delegats.
Després de les reunions
Després de cada sessió del Consell Escolar has de retornar el que s’ha dit a l’alumnat
mitjançant els delegats. Per tant, organitza una reunió amb el consell o comissió de
delegats, però recorda: tothom s’ha d’assabentar d’aquesta convocatòria, per tant
utilitza eines telemàtiques efectives com el correu electrònic, el Facebook o els blocs.
Aquesta reunió serà un bon moment per valorar la feina prèvia que s’hagi fet i els
resultats: si t’han escoltat a la reunió, si les decisions que s’han pres us beneficien o
no, quins professors estan d’acord amb els alumnes... Conèixer aquest tipus de coses
t’ajudarà a actuar de manera més efectiva.
CONSELLS PRÀCTICS
També hi ha altres coses que pots fer per tal de desenvolupar la teva tasca de
representant dels estudiants. Aquestes són algunes idees.
Habilitar un taulell d’anuncis al vestíbul de l’institut per penjar tota la informació
relacionada amb els estudiants.
Posar una bústia de queixes i propostes per tal que t’arribi l’opinió i les demandes de
tots els companys .
Demanar que a la intranet del centre s’habiliti un espai per a delegats i consellers
escolars on compartir tota la informació referent a l’activitat sociocultural i participativa
del centre.

8

6

Altres maneres de participar:
l’associació de centre

No tothom pot sortir escollit com a conseller/a escolar. Vol dir que els candidats que
no surtin escollits no podran fer res? De cap de les maneres! Formeu un “equip” que
treballi per tractar els problemes de l’institut i organitzar activitats lúdiques, culturals o
reivindicatives. Munteu una associació d’estudiants! Així podreu aconseguir coses tant
dins com fora del Consell Escolar.
Només cal organitzar-se per millorar el vostre centre. Una associació d’estudiants
dins d’un institut serveix per donar més força als estudiants. Si el Consell Escolar i
els vostres representants (consellers i delegats) serveixen per parlar “cap a fora” de
l’alumnat, l’associació d’estudiants us servirà per parlar i fer coses entre vosaltres.
La pertinença a l’associació és oberta i voluntària, però és una forma molt interessant
d’incidir en la vida del centre i un lloc més des d’on es poden canviar i millorar les
coses. Com a alumnes tant se val el curs en què estigueu. Tots teniu els mateixos
drets i deures i conviviu en el mateix espai, l’institut. Tots sou iguals i podeu fer moltes
coses si aneu tots a una. L’associació d’estudiants a més serveix d’eina per optimitzar
la feina dels representants de l’alumnat. No cal esperar-se a la propera reunió del
Consell Escolar o de delegats perquè els estudiants us mogueu per intercanviar idees,
plantejar problemes o muntar activitats.
		
Recorda! Si al teu institut no n’hi ha cap, l’AJEC pot ajudar-te i assessorar-te
per formar-ne una!
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Qué és l’Ajec?

L’AJEC és l’associació d’estudiants més important de Catalunya. Va néixer l’any 1983
amb la finalitat de defensar els drets dels estudiants, promoure la seva participació
en la presa de decisions dels seus instituts i facultats, i reivindicar la igualtat, laïcitat i
qualitat de l’educació pública.
L’AJEC està present a multitud d’instituts i municipis d’arreu de Catalunya on els socis
treballen per defensar els drets dels estudiants i organitzen activitats formatives i
lúdiques. Gent amb empenta, il·lusió i capacitat de lideratge que treballen diàriament
per canviar la realitat del seu centre.
L’AJEC pretén ser l’altaveu de tots aquells alumnes que actualment estudien als instituts
i universitats públiques del país. Per això, l’AJEC està a tots els òrgans de representació
dels estudiants per denunciar qualsevol tema que els afecta. Si per les vies habituals no
s’aconsegueixen canvis es fa una campanya de denuncia pública i s’organitzen actes de
protesta, manifestacions... A més a més, l’AJEC organitza anualment:
La trobada d’estudiants: Al març, al voltant de 200 estudiants de tota Catalunya es
reuneixen a un hotel coster per conèixer gent nova, compartir experiències, aprendre
noves maneres de treballar als seus centres i com no, passar-s’ho bé!
Escola de tardor: Durant el primer trimestre del curs, els socis de l’AJEC es reuneixen
a una casa de colònies per debatre i formar-se sobre temes que afecten als estudiants.
Qui pot formar part de l’AJEC?
Tots els estudiants d’instituts, universitats o cicles formatius de Catalunya que vulguin
canviar la realitat del seu centre i el seu entorn. Gent amb empenta, crítica i activa.

Ja veus que són moltes les coses que
pots fer per canviar el teu centre.
Si necessites qualsevol tipus
d’informació o assessorament no dubtis
a posar-te en contacte amb nosaltres.
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junta de comerç, 26 baixos
08001 barcelona
t: 933 185 108
ajec@ajec.cat

ajeca’t a www.ajec.cat
segueix-nos:

Twitter

Facebook

