
NECESSITAM 
INFORMACIÓ

Sol·licitar convocatòria
de Consells Escolars

CONSELL ESCOLAR 
Direcció ha d’informar i 

els consellers han de 
valorar una reacció

INFORMACIÓ
A cada comunitat

educativa i propostes.

- Desinformació sobre el PTIL en vigor i el procediment d’aprovació
- Casuïstica molt diversa i cal concretar per actuar adequadament.
- Sense capacitat d’acció mentre no hagi una comunicació oficial.

- 1/3 dels consellers poden convocar CE
- S’han d’indicar els punts de l’ordre del dia.

- Ens han de dir  clarament quin és el Projecte i com s’ha procedit 
per a l’aprovació de forma acreditada i fefaent.

- L’objectiu és documentar  que S’HA VULNERAT  la LOE (de rang 
superior), S’HAN VIOLAT DRETS FONAMENTALS  i HEM DE 
LEGITIMAR les nostres futures  actuacions.

- Valorar REACCIONS directes o posposar per un CE posterior a 10 
dies vista, màxim, amb propostes concretes.

Les direccions no es poden negar  a donar la informació i hem de 
comptar amb la seva col·laboració i suport.

- El CE, si és possible i si no l’APIMA,  hauria de convocar una 
assemblea de comunitat educativa  per informar  dels fets a les 
famílies, la resta del claustre i l’alumnat. 

- IMPORTANT  !!! Ja no és un problema sociolingüístic és un 
problema de:  VULNERACIÓ DELS NOSTRES DRETS, ABÚS 
D’AUTORITAT i FRAU pel canvi del PEC després del periode de 
matriculació. educativa i propostes.

ACCIONS
Des dels consells
escolars o altres

entitats o persones

DIFUSIÓ I LEGITIMACIÓ 
a altres entitats

matriculació. 
- PROPOSTES : Recurs d’alçada, Recurs contenciós per drets 

fonamentals i en tots els cassos suspensió del PTIL al·legal.

EN UN CONSELL ESCOLAR POSTERIOR (màxim 10 dies després)
- Ampliació d’informacions de direcció, si s’escau.
- DECISIONS del CE: 

- Encarregar al President la interposició d’un Recurs
d’Alçada amb suspensió de PTIL i reserva d’accions
jurisdiccionals per part del CE contra la imposició del 
PTIL de la Conselleria .

- Anar directament al RCA en empar de drets fonamentals
i petició de cautelars i cautelaríssimes.

- Altres opcions i compte amb els terminis legals.

- Les comunitats educatives i/o les APIMA haurien de fer visible el 
que s’hagi decidit

- Les APIMA han de LEGITIMAR les FAPA per a què es pugui actuar 
legalment en suport a les comunitats educatives i les APIMA.

- Només així, en cas d’haver d’arribar al final d’un RCA, les entitats 
podran actuar legitimades.
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