
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola El Serrallo 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Aquest curs escolar 2016-2017 hi ha una nova convocatòria d’eleccions parcials per renovar els membres dels Consells Escolars 
dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (Resolució ENS/2172/2016 de 13 de setembre). 
 
Aquest òrgan de participació permet a la comunitat educativa ser al govern dels centres educatius.  
 
Animo doncs a tots els pares, mares i/o representants legals a presentar candidatures i a venir a votar, per tal d’escollir els 
vostres representants, el dilluns 28  de novembre de 2016  en horari de: 

Mati : 9 a 10 hores i de 12 a 13 hores 
Tarda : 15 a 16 hores 

 
Aquest és el calendari: 
 

ELECCIONS CONSELLS ESCOLAR 
CURS 2016-17 

7 de novembre El/la directora/a convoca les eleccions (dies, hores de votació i lloc). 

Publicació del cens electoral provisional de cada sector (Penjat al vestíbul del 
centre). Publicació del nombre de representants de cada sector que s’ha de 
renovar. 

entre el 7 i  11 de novembre Termini de reclamacions al cens electoral 
8 de novembre Sorteig per tal de designar els membres vocals de les Meses Electorals 
14 de novembre Constitució de les meses electorals. 

Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu. 
 

15 de novembre Publicació del cens definitiu 
 

17 de novembre Darrer dia de presentació de candidatures 
 

18 de novembre Publicació de candidatures 
 

24 de novembre 
 

Darrer dia de presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector 
pares i mares. 

Fins el dia 25 de novembre Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes. 
 

28 de novembre Elecció dels sectors: pares i mares. 
 

29 de novembre Elecció del sector mestres, PAS i PAE. 
 

Abans del 22 de desembre Constitució del Consell Escolar resultant i de les comissions previstes al 
reglament orgànic i al NOFC. 

Tot seguit Tramesa al director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a 
Tarragona, de còpia autenticada de les actes del procés de constitució del Consell 
Escolar. 
 

 
Excepte el cens, que la normativa dicta que estigui dintre del recinte escolar, tota la informació estarà exposada al nostre taulell 
d’anuncis. 
Les reclamacions al cens s’han de presentar a la directora. 
És important la participació en el procés. Recordem que s’escau la possibilitat d’expedir justificants de vot si laboralment us cal. 
 
Atentament, 
 
La Directora, 
MªRosa Martínez Benavente 
 
 
Tarragona, 4 de novembre de 2016 
 


