DIRECCIÓ
RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR
PARES I MARES DELS ALUMNES D’INFANTIL , PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Benvolguts pares i mares:
La direcció de l’escola es disposa a renovar la meitat dels membres de
cadascun dels sectors que formen el Consell Escolar, seguint les normes dictades
pel Departament d’Educació, en aplicació de la resolució ENS/2172/2016, de 13
de setembre. És per això que convoca eleccions entre els representants dels
estaments de la Comunitat Educativa: alumnat, pares , professorat i PAS.
El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de la Comunitat
Educativa del Centre.
El número de pares representants en el Consell Escolar és de quatre.
Aquest any es renovarà el pare o mare representant d’educació infantil , primària
i secundària. En cas que hi hagi una baixa, el seu lloc l’ocuparia el primer suplent
de la llista.
Calendari: darrera d’aquest full es troba ben detallat el calendari d’aquest
procés.
L’exposició del cens de tots els pares, mares o tutors dels alumnes d’educació
secundària estarà disponible al taulell de l’entrada principal del col·legi.
Comissió electoral: Hi ha una comissió que vetllarà per la normalitat del procés
electoral constituïda per un membre de cada sector que participen en les
eleccions.
Aquesta comissió aprovarà el Cens, atendrà les reclamacions i les candidatures,
prepararà la mecànica de les eleccions i proclamarà els membres electes.
Candidatures: la persona que vulgui presentar-se a les eleccions haurà de
sol·licitar un imprès a Secretaria. Hi posarà el seu nom, cognoms i núm. DNI.
L’últim dia per presentar les candidatures serà el dijous, dia 9 de novembre, a
les 17h de la tarda.
Dia de la votació: serà el dimecres, 30 de novembre, de 17,30h a 19h de
la tarda, a la sala de claustres del col·legi. Cal portar un document acreditatiu
(DNI, carnet de conduir, ...).
Recordem que podeu votar: el pare i la mare o tutor/a de l’alumne/a. El vot de
cada elector és personal i no delegable.
Les paperetes per emetre el vot es trobaran a la sala de votacions.
Ben cordialment,
Mª José Díaz González
Presidenta del Consell Escolar
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DIRECCIÓ

PROCÉS DE RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE
CALENDARI ELECTORAL
DIA
Dia 26
d’octubre

ACTUACIONS
Aprovació de les NORMES DE PROCEDIMENT

-

Inici del procés electoral.
Publicació del calendari.
Constitució de la comissió electoral.
Publicació del cens d’electors al taulell d’anuncis del
col·legi i inici del termini de reclamacions al cens.
Informació a la comunitat escolar de les dates i
convocatòria formal de les eleccions al Consell
escolar.
Inici del termini de presentació de candidatures.

Dia 9 de
novembre

-

Finalitza el termini de reclamacions al cens electoral.
Finalitza el termini de presentació de les candidatures.
Comença el període de reclamacions a les candidatures.

Dia 14 de
novembre

-

Finalitza el termini de presentació de reclamacions a les
candidatures.
Es constitueixen les meses electorals.

Dia 7 de
novembre

-

Dia 16 de
novembre

-

Resolució
publicació
Resolució
publicació

de les reclamacions al cens d’electors i
del cens d’electors definitiu.
de les reclamacions a les candidatures i
de les candidatures definitives.

Dia 30 de
novembre

Eleccions dels representants de cada sector.

Dia 1 de
desembre

Publicació oficial de la composició del consell escolar.
Convocatòria de la reunió constitutiva del nou consell escolar.

Dia 14 de
desembre

Reunió constitutiva del nou consell escolar.
Comunicació a l’Administració de la constitució del consell
escolar.

Sant Adrià de Besòs, 7 de novembre de 2016
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