
                   
 
 

C/ Pablo Picasso, 97-103           
08100  Mollet del Vallès (Barcelona) 
Tf. i Fax 93 593 08 91 
a8021570@xtec.cat 

 
 

 
 

 

 
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola del Bosc 

 

 
 

D'acord amb la resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari 
del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centre públics i 
privats sostinguts amb fons públics i amb el Decret 102/2010,  de 3 d’agost, pel qual es 
regula la constitució i la composició del Consell Escolar i tal com estableix l’article 28 que 
determina el procediment per a l’elecció dels membres dels consells escolars dels centres 
docents públics de nivell no universitari de Catalunya, 
 
Es convoquen eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar d'aquest centre do-
cent públic als següents sectors de la Comunitat Educativa (professors i pares o tutors 
d'alumnes). 

 

 
CALENDARI DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

  
  
 

5 de Novembre Convocatòria eleccions i publicació calendari. 

5 de Novembre Publicació del cens electoral provisional de cada sector. 

6-11 de Novembre Reclamacions al cens electoral. 

7 de Novembre Sorteig públic dels components de la mesa electoral, sector pares, a les 10 h. 

secretaria 

14 de Novembre Constitució de les meses electorals. 

14 de Novembre Publicació dels cens definitiu. 

Fins al 16 de Novembre 
Presentació de candidatures.  

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes. 

19 de Novembre Publicació de les candidatures. 

27 de Novembre 
VOTACIÓ PARES/MARES/TUTORS D'ALUMNES de 9 a 9.30 a la porta 

d’entrada i de 15 a 18h, a la Secretaria de l’escola .  

28 de Novembre Votació sector mestres a les 13h. 

30 de Novembre Publicació de resultats. 

Fins al 5 de Desembre Notificació del representant de l’Ajuntament i de l’AMPA. 

12 de Desembre Constitució del nou Consell Escolar. 

 

S’han de renovar ( 1 ) membres dels sector mestres i ( 2 ) del sector pares. 

 

Mollet del Vallès, 24 d’octubre de 2018 


