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ELECCIONS CONSELL ESCOLAR - 2018 

 

Benvolgudes famílies, 
 
Us informem que del 5 de novembre al 21 de desembre es realitzarà el procés de renovació 
dels membres elegibles del Consell Escolar, segons resolució ENS/2232/2018. 
El nostre consell està format per 15 membres: Presidenta, Cap d’estudis, Secretària, 1 
representant Ajuntament, 1 representant PAS, 5 membres del sector pares mares (inclòs el 
representant AMPA) i 5 membres del sector professorat. 
Composició aprovada pel Consell Escolar en data: 19/10/2016 
 
Els membres que cal renovar són: 
 

Sector pares i mares 4 

Sector professors 2 

Sector PAS 1 

 

El calendari d’actuacions previst és el següent: 
 

data Calendari previst 

Dilluns 5 de novembre 

Inici del procés electoral.  

Publicació del cens electoral provisional de cada sector 
Publicació del nombre de representants de cada sector que 
s’han de renovar 

Del 5 al 8 de novembre Reclamacions al cens electoral 

Divendres 9 de novembre 
Sorteig per tal de designar els vocals de les meses electorals 
a les 12h. 

Dilluns 12 de novembre 
Constitució de les meses electorals. Aprovació i publicació del 
cens definitiu.( de 12h a 13h) 

del 12 al 16 de novembre Presentació candidatures 

Divendres  20 de novembre Publicació candidatures  

Divendres 22 de novembre 
Últim dia presentació sol·licituds per actuar de supervisor/a 
del sector pares/mares 

Dijous 29 de novembre 
Elecció de pares i mares: de i de 8:30h a 9:30h i de 15h a 18h 
al vestíbul de l’escola. Elecció representant PAS. 

Divendres 23 de novembre Elecció representants sector mestres (12h:15) 

Dimarts 11 de desembre Constitució del nou Consell Escolar 

 
Animeu-vos i participeu! 

Passeu pel vestíbul del centre a revisar el cens i presenteu la vostra 
candidatura abans del 16 de novembre! (a secretaria us donarem els papers) 
A l’escola necessita l’opinió de tots i totes! 
 
Castellvell del Camp, 30 d'octubre de 2018 
 

 

 

 


