GestIB: Mòdul de gestió dels Consells Escolars
El mòdul de gestió dels Consells Escolars, ubicat a la drecera de menú Centre -> Consell
Escolar, permet introduir en el GestIB el resultat de les eleccions i fer la composició del
Consell Escolar.
El mòdul està format per 3 opcions:
●

Configuració del Consell Escolar: Aquesta opció permet definir el nombre de
membres que té el Consell Escolar del Centre, tant dels membres de designació
directa, com dels membre electes.

●

Eleccions al Consell Escolar: Permet introduir el resultat de les eleccions: Data, tipus
d’elecció, resum i llista de candidatures.

●

Composició del Consell Escolar: A partir de la configuració definida prèviament i de
les eleccions introduïdes es poden nomenar els membres que formen part del
Consell Escolar.

Totes les persones que, bé formen part del Consell Escolar, o bé presenten la seva
candidatura a unes eleccions, han d’estar donades d’alta al GestIB.
Les passes a seguir són:
1. Configurar el Consell Escolar.
2. Introduir les dades de les eleccions, tant el resum com de la llista de candidatures i
els vots obtinguts.
3. Nomenar els membres que formen part del Consell Escolar (composició del Consell
Escolar).

NOTA: Per tal que les dades quedin emmagatzemades s’ha de pitjar, després de qualsevol
acció, el botó «Desa» que trobareu al cantó inferior dret de cada pantalla.

Configuració del Consell Escolar

La configuració es divideix en 3 blocs:
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●

Càrrecs que formen part del Consell Escolar: S’han de seleccionar els càrrecs del
centre que formen part del Consell Escolar.

●

Membres d’elecció directa: S’ha d’indicar el nombre de membres d’elecció directa
que formen part del Consell Escolar. En cas que no hi hagi cap membre
mem
d’un
determinat sector s’ha de deixar a 0.

●

Membres electes: S’ha d’informar el nombre de membres electes de cada sector
que, com a màxim, poden formar part del Consell Escolar. En cas que no hi hagi cap
membre d’un determinat sector s’ha de deixar a 0.
0

NOTA: S’ha de polsar el botó «Desa» per tal que les dades quedin emmagatzemades.
emmagatzemades

Una vegada s’hagi definit per primera vegada la composició del Consell Escolar, és a dir,
s’hagin definit les persones concretes que formen hi formen
fo men part, la columna “Nre.
nomenats” indicarà el nombre de nomenaments actius que hi ha a cada sector.

A l’hora de fer una modificació de la configuració del Consell Escolar s’han de tenir en
compte els membres que actualment estan nomenats, de manera que no es puguin produir
inconsistències entre la configuració i la composició.
composició. P.ex., si tenim 3 membres nomenats
n
al sector de Professorat no es podrà canviar la configuració per tal de només tenir-ne
tenir
2. En
aquest cas, les passes a seguir són:
●
●

Cessar a un membre del sector professorat, de manera que només en quedin 2 de
nomenats.
Canviar la configuració del sector
sector professorat per tal d’indicar que només hi haurà 2
membres d’aquest sector al Consell Escolar.

Eleccions al Consell Escolar
El sistema permet introduir els resultats de les eleccions al Consell Escolar. Les eleccions
poden ser de 4 tipus. Només es poden fer unes eleccions per any acadèmic. Els tipus de les
eleccions són:
●

Primera vegada: Son les eleccions al Consell Escolar que fa el centre per primera
vegada.
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●

Primera meitat: Eleccions per renovar la primera meitat dels membres electes del
Consell Escolar.

●

Segona meitat: Eleccions per renovar la segona meitat dels membres electes del
Consell Escolar.

●

Per sectors: Eleccions a 1 o més sectors. Aquestes eleccions es produeixen perquè
la llista de membres elegibles s’ha exhaurit a 1 o més sectors.

La introducció de les eleccions es divideix en 2 parts:
● Resum Eleccions al Consell Escolar: Dades globals de les eleccions.
●

Resultats individualitzats per participants: A partir del Resum de les Eleccions es
generen les graelles per introduir les dades de les candidatures participants i els
seus resultats.

NOTA: En ambdós casos, s’ha de polsar el botó «Desa» per tal que les dades quedin
emmagatzemades.

Una vegada s’han introduït
ït les dades de les eleccions, el director/la
director/la director les
le ha de
validar i donar el seu “Vist i plau”.
plau” El “Vist i plau” només és visible pel director
directo / per la
directora del centre. Una vegada validades les dades ja no es podran modificar, ni les
del resum, ni les Individualitzades per candidatures.
candi

NOTA: en cas de necessitar obrir novament les eleccions, llevar el “Vist i plau”, heu d’enviar
un correu electrònic al servei de Comunitat Educativa (sce@dgice.caib.es
(sce@dgice.caib.es) i a suport GestIB
(xestib@educacio.caib.es)) indicant el motiu pel qual sol·licitau l’obertura.

El “Nre. Màxims representats” és el que s’ha definit a la configuració del Consell Escolar.
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Les graelles per introduir les candidatures se generen automàticament a partir del nombre.
de candidatures informades al resum.
Accions:
Seleccionar la persona que ha presentat la seva candidatura. La persona haurà d’estar
donada d’alta dins la Base de Dades del GestIB.
Esborrar una candidatura que s’hagi introduïda erròniament.
Cercador de persones:

Si un candidat o una candidata no vol continuar formant part de la llista de persones electes
d’un sector se l’ha de donar de baixa.
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Una vegada introduïdes totes les dades de les eleccions i donat el vist i plau per part del
director / la directora es pot generar un document amb tota la informació:

Si es marca la casella “Veure cessats al document” el document generat contendrà les
persones, que varen ser candidates a les eleccions, que s’han donat de baixa o que, una
vegada nomenades, han cessat com a membres del Consell Escolar.

IMPORTANT - ELECCIONS ANTERIORS AL 2018: S’han d’introduir les dades de totes les
eleccions de les quals hi ha candidatures que formen part del Consell Escolar actual. P.ex.
si al Consell Escolar hi ha membres que varen ser elegit a les eleccions del curs 2016-17
doncs haureu d’introduir aquestes eleccions perquè després tingueu disponibles les
persones a l’hora de fer la Composició.
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Composició del Consell Escolar
Una vegada s’ha definit la configuració del Consell Escolar i s’han introduït i VALIDAT
(donat el “Vist i plau” per part del director/de la directora) les dades de les Eleccions, es pot
passar a definir la Composició del Consell Escolar.
El Consell Escolar està format, en general, per 3 tipus de membres:
- Membres de la direcció del Centre.
- Membres de designació directa.
- Membres electes.
Els membres de la direcció del centre s’emplenen automàticament a partir del càrrecs
definits al GestIB.
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Per emplenar els membres de designació directa s’han de seleccionar les persones de la
base de dades del GestIB.

En cas que no es trobi la persona
persona s’ha de sol·licitar l’alta a través del formulari corresponent
que podeu trobar anant a:
Persona >> Fitxa de Personal no docent.
docent

La “Data de designació” és obligatòria.
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Quan una persona que es membre del Consell Escolar cessa s’ha d’informar la “Data
“
de
cessament”.
També es pot informar si una persona es la “responsable d’igualtat”.
El nomenament dels membres electes es fa a partir de les dades electorals introduïdes
prèviament. Recordau que les dades electorals han d’haver rebut el vist i plau del director /
de la directora perquè estiguin disponibles.

s’ha de seleccionar l’any de les eleccions a les quals es va presentar la persona que es vol
nomenar. Una vegada seleccionat l’any d’eleccions sortirà la llista de membres electes d’on
s’ha de
e triar el que s’ha de nomenar.
El camp “Data de designació” és obligatori.
Quan una persona que es membre del Consell Escolar cessa s’ha d’informar la “Data de
cessament”.
També es pot informar si una persona es la “responsable d’igualtat”.
Una vegada definida la composició del Consell Escolar es pot generar un document amb les
persones que hi formen part.
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