Renovació dels membres del consell escolar
RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el
calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels
centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
CALENDARI
1- Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016.
Fer públic al taulell d’informació:
● El cens electoral del sector de representants dels mestres.
● El cens electoral del sector de mares, pares dels alumnes.
● El cens del sector de representants del personal d’administració i serveis.
Del 8 al 11 de novembre es poden presentar reclamacions al cens electoral.
2- Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016.
Constitució de les meses electorals de cadascun dels sectors.
Aprovació definitiva del cens electoral corresponent.
3- Presentació de candidatures
Durant el període comprès entre la convocatòria de les eleccions i la realització de
les votacions els candidats poden donar a conèixer les seves propostes.
18 de novembre: últim dia per la presentació de candidatures dels diferents sectors.
21 de novembre: últim dia de la publicació dels censos electorals definitius dels
diferents sectors.
22 de novembre: Últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents
sectors.
24 de novembre: últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de
supervisor/a del sector de pares o mares.

4- Votacions: 1 de desembre de 2016
● Sector pares, mares o tutors: de 9:00h a 12:30h i de 3:00h a 19:00h.
● Sector professors: claustre extraordinari a les 12:30h a la Sala de mestres.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres el dia 13 de
desembre de 2016.

●

Recordeu

Tots els votants han d’acreditar-se amb document oficial: DNI, passaport o carnet de
conduir.
Cada elector pot votar un nombre màxim de 3 membres.
Nombre de representants a elegir
Sector Professors: 4
Sector pares, mares o tutors: 3
Sector personal d’administració i serveis: 1
Ajuntament:1
AMPA: 1

