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Granollers, 6 de novembre de 2018

Benvolgudes famílies,

Tal i com s'estableix en el Decret 102/2010 d'Autonomia de Centres Educatius, posem en el
vostre  coneixement que  iniciem el  procés per renovar el  Consell  Escolar de l'Institut.  En
aquesta convocatòria ens toca renovar:

- 2 representants sector famílies
- 2 representants sector professorat

Us animem a presentar la vostra candidatura com a representats del sector famílies. En cas
que hi estigueu disposats/disposades poseu-vos en contacte amb la direcció del centre el més
aviat  possible  per  explicar-vos  com  ho  heu  de  fer  i  poder-vos  ajudar  a  fer  difusió  de  la
candidatura.

El calendari general del procés és el següent:

Data Actuació

5/11/2018 Convocatòria d'eleccions.
Publicació dels censos electorals provisionals.
Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.

6/11/2018 Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral.

9/11/2018 Fi  del  termini  de  presentació  de  reclamacions  del  cens
Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.

14/11/2018 Constitució de les meses electorals.
Resolució  de  les  reclamacions  als  censos  electorals
Aprovació  dels censos electorals definitius.

16/11/2018 Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. 

19/11/2018 Últim dia per a la publicació dels censos electorals definitius dels diferents
sectors.

20/11/2018 Últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents sectors.

21/11/2018 Inici del període electoral.

22/11/2018 Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a dels
sectors de pares o mares.

29/11/2018 Eleccions

19/12/2018 Constitució del consell escolar.

Podeu consultar la documentació pertinent a la consergeria de l'Institut. També podreu trobar
algunes informacions a la web de l'Institut www.inst  itutmartaestrada  .cat.

En qualsevol cas, restem a la vostra disposició per fer-vos els aclariments necessaris.

Salutacions,

Isabel Llorente Gutiérrez
Directora
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