
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Suris 
 
  C/Terra Alta s/n 
  08940 Cornellà de Llobregat 
  Tel. 93 377 74 57  
  Fax 93 377 82 31 
  a8037978@xtec.cat 

 
 
 
Benvolgudes famílies:  
  

Us comuniquem que la Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, estableix el calendari del procés 
electoral per a renovar els membres dels consells e scolars.  És competència de les direccions fer la 
convocatòria dels diferents sectors. 

El Consell Escolar del nostre centre està format per vint membres: set pares o mares (d’entre els/les quals 
hi ha el/la representant de l’AMPA), set mestres, un/a representant de l’Ajuntament, un/a representant del 
personal d’administració i serveis, un representant del personal d’atenció educativa i l’equip directiu (cap 
d’estudis, secretària i director). 

En aquest procés de renovació que avui comença s’han de renovar tres membres del sector de pares i 
mares i  quatre membres del sector de mestres  de l'escola. Us animem a que presenteu candidatura 
per a ser membre del Consell Escolar. Les persones interessades podeu recollir l’imprès que trobareu a la 
Secretaria de l'escola i lliurar-lo, omplert, no més tard de la data que a continuació indiquem, adjuntant-hi 
una fotografia mida carnet. També us el lliurem en l’arxiu annex per a què ho pugueu descarregar i omplir 
més fàcilment. 

A continuació us informem del calendari que es seguirà per a fer tot el procés de renovació. Totes les 
informacions, d’ara en endavant, referides en aquest procés, es faran públiques a la cartellera d’anuncis i a 
la web de l’escola.  

Data  Actuació  
05-11-18 Inici del procés electoral  

Convocatòria d'eleccions 
Publicació dels censos electorals provisionals  

09-11-18 Data límit reclamacions del cens 
Del 05 al 09-11-18 Sorteig per determinar les meses electorals  

del sector de mares i pares 
12-11-18 Cens definitiu del sector de mares i pares 

Del 12 al 20-11-18  Presentació de les candidatures  
del sector de mares i pares  

14-11-18  Data límit Constitució de les meses electorals  
21-11-18 Publicació de les candidatures presentades  
29-11-18 Votacions del sector de mares i pares  

(de 15:00 h a 18.00 h.) 
21-12-18 Data límit Constitució del Consell Escolar  

 
 
Novament, us encoratgem a que presenteu la vostra candidatura per a fer més rica i plural la participació 
en la presa de les decisions. 
 
Volem aprofitar l'avinentesa per a saludar-vos molt cordialment. 
 
Equip directiu ESC Suris  
 


