El Consell Educatiu de L’Hospitalet
El Consell Educatiu de l’Hospitalet és un òrgan de participació, consulta
i debat de qualsevol aspecte educatiu de la nostra ciutat.
Enguany es renova i necessita de la mirada de totes i tots per millorar,
consolidar i impulsar l'educació a L'Hospitalet.
El Consell té dues grans missions:
1.- Fer el seguiment de la política educativa de la ciutat, participant activament i de
forma més directa.
2.- Recollir les opinions, propostes, inquietuds i suggeriments, per generar debat,
construir opinió i fer arribar la veu dels sectors implicats a les institucions en
l’educació al municipi.

Tots hi hem d'estar representats

Des de la mirada de tots els sectors implicats: famílies, escoles, entitats, tècnics,
polítics...
Què fa el consell educatiu de L’Hospitalet?
• Rep la informació relacionada amb l’educació a la ciutat (places escolars, convenis, iniciatives i programes
educatius...)
• Sol·licita informació de temes relacionats amb l’educació o amb transcendència en l’educació.
• Forma comissions per aprofundir en alguns temes.
• Fa seguiment de les actuacions impulsades per les administracions en matèria educativa.

Com treballa?
• En sessions plenàries, que apleguen a les persones representants de tota la comunitat educativa. Hi ha entre 3 i 4
sessions a l'any.
• En comissions de treball en les que treballar temes amb més profunditat. Els grups que es troben entre 3 i 4 cops a
l'any. La participació a les comissions de treball és voluntària.

2022 Renovació del Consell Educatiu
La renovació del CE de L’H és una inestimable
oportunitat per:
• Renovar la presència de la comunitat educativa de la ciutat.
• Assegurar la presència de totes les persones implicades en
l'educació.
• Renovar compromís, responsabilitat i implicació per afrontar
nous reptes.

Necessitem de la mirada de totes i tots per millorar,
consolidar i impulsar l'educació a L'Hospitalet!

A les properes
eleccions es
triaran els i les
representants
de la
Comunitat
Educativa

Representació de les direccions de centre públic

6

Representació de les direccions o titulars de centre privat concertat

6

Representació del professorat que formen part dels CEC (tant de titularitat
pública com privada)

6

Representació del personal d’administració i serveis que formen part dels
Consells Escolars de Centre

3

Representació de les famílies que formen part dels Consells Escolars de
Centre

6

Representació de les AMPA/AFA dels centres del sector públic i del sector
privat/concertat que formen part dels CEC

6

Representació dels alumnes que formen part dels Consells Escolars del sector
públic i privat

6

Poden presentar candidatures les persones que ja formen
part d'un Consell Escolar d’un centre educatiu de
L'Hospitalet

Dates
Clau

Notificació d'inici del procés a tots
els centres educatius de la citat

8 de febrer

Presentació de candidatures

Del 21 febrer al 14 de març

Publicació de la llista definitiva
de candidats i candidates

4 d'Abril

Campanya electoral

Del 5 al 22 d’abril

Eleccions a cada Consell Escolar
de Centre

Del 25 d’abril al 5 de maig

La presència de tota la
comunitat enforteix
l'educació a
L'Hospitalet!

