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Senyors/res,

El motiu de la present és per fer-vos saber que el dia 30 de novembre de 2016 tindrà lloc l'elecció de renovació dels membres del  Sector Pares d'Alumnes, del Sector alumnes, professors i PAS al Consell Escolar. 
Per aquest motiu, el  dia 14 de novembre de 2016 quedarà obert el termini de presentació de candidatures, que finalitzarà el 22 de novembre de 2016 (adjunto calendari del procés electoral). Els interessats podeu passar per la Secretaria del Centre a buscar el document de presentació de candidatura.

ELECCIONS RENOVACIÓ MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
(Resolució de data 13 de setembre de 2016)

Disposem donar pública informació a tota la comunitat escolar de l'Institut Julio Antonio, professors, alumnes, pares, personal d'administració i serveis sobre:
1.- Nombre de representants per cada sector de la comunitat escolar al Consell Escolar del Centre. 
2.-  Calendari del procés electoral.

   1.- EL CONSELL ESCOLAR ESTARÀ COMPOST PER:

1. El Director del Centre, que en serà el President.
2. El Cap d'Estudis.
3. El secretari-administrador del centre.
4. Un  Regidor o Representant de l'Ajuntament  de  Móra d'Ebre.
5. Sis professors-res elegits pel Claustre. 3 a renovar.
6. Tres pares/mares elegits entre pares/mares (aquest total inclou el/la representant de l'APA). 1 a renovar a més a més de la designació per part de l'APA.
7. Tres alumnes elegits entre els alumnes matriculats al centre. 1 a renovar.
8. Un representant del Personal d'Administració i Serveis.

Podrà ser convidat, puntualment, un representant proposat per les organitzacions empresarials o institucions laborals presents en l'àmbit d'acció del centre, amb veu i sense vot.

   2.- CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL.

· Dilluns 7 de novembre 
- Convocatòria d'eleccions. Publicació dels censos electorals. Possibles reclamacions fins dilluns dia 14 de novembre. Inici del termini de presentació de candidats (fins dia 22).

· Divendres 11 de novembre
- Sorteig per a constituir les meses electorals de cada sector.
          Lloc: Direcció del centre.
          Horari: 10'30 a 11 h.

· Dimarts 15 de novembre
- Constitució de les meses electorals i publicació al tauler d'anuncis.
       Lloc: 	Direcció del centre.
       Hora:	Alumnes a les 11:30 h. del matí.
            	Pares a les 12 h.
		Professors a les 13 h.
· Dimarts 22 de novembre
- Fi del termini de presentació de candidats. Les candidatures podran presentar-se acompanyades d'una relació de pares, professors, alumnes i PAS, segons s'escaigui, que avalin el candidat.
 
· Del 24 al 29 de novembre
	Els  candidats  podran donar  a conèixer  les seves propostes, utilitzant  aquells mitjans que no interfereixin la marxa ordinària del Centre.


· Dimecres 30 de novembre
- Celebració d'eleccions del sector alumnes.
	Hora:	Durant el mati (fins les 12 h.)
Lloc: 	Hall del centre.
- Celebració d'eleccions del sector professors. Claustre extraordinari.
	Hora: 	de 16 a 16.30 h.
	Lloc:	Sala Actes.
- Celebració d'eleccions del PAS.
	Hora:	18 h.
		Lloc:	Direcció del centre
- Celebració de  les  eleccions del sector pares. Poden assistir-hi supervisors, un  per  grup d'avaladors.
	Hora: 	de 16 a 19 h.
		Lloc:	Sala Multidepartaments.
    
· Divendres 9 de desembre
- Finalitza el termini de designació del representant de l'APA, del representant de l'Ajuntament i del representant de les organitzacions empresarials o institucions laborals.

· Dimecres 14 de desembre 
- Constitució del Consell Escolar. Tramesa al Director dels Serveis Territorials de l'Acta de constitució del Consell Escolar.
- Tramesa de les actes d'elecció als Serveis Territorials.
   
Móra d'Ebre, 7 de novembre de 2016

EL DIRECTOR



Joan Salvador Ventura Benaiges     

