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ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR  2018 

 

Benvolgudes famílies, 

 

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i en ell hi tenen 

representació mestres, pares i mares, ajuntament, personal d’administració i serveis i la direcció del centre. 

 

El proper  5 de novembre s’inicia el procés de renovació d’aquest òrgan de participació, que té lloc cada dos 

anys, i en el qual cal renovar la meitat dels representats de cada sector. En concret, en el sector de 

pares/mares, caldrà renovar dos representants. 

 

Dilluns 5 de novembre la convocatòria d’eleccions estarà penjada a les portes d’accés al centre, així com el 

cens electoral del sector de pares i mares d’alumnes. Heu de buscar les vostres dades al cens i comprovar 

que siguin correctes. En el cas que hi hagi algun error o que no hi trobeu el vostre nom, disposeu de tres 

dies per presentar reclamacions (dies 6, 7 i 8 de novembre). El cens definitiu es publicarà el dia 13 de 

novembre. 

 

El dia 9 de novembre es realitzarà el sorteig per tal de designar els membres vocals de les Meses 

Electorals, que es constituiran el dia 13 de novembre. 

 

Fins el 16 de novembre, els pares/mares que ho desitgeu podreu presentar la vostra candidatura. Per 

presentar la vostra candidatura heu d’omplir un document que us serà lliurat a la secretaria del centre si així 

ho sol·liciteu. El 19 de novembre, un cop hagin estat analitzades i comprovades, es publicaran les 

candidatures. Del 19 al 23 de novembre, els candidats i candidates poden donar a conèixer les seves 

propostes, sempre i quan no interfereixin en la marxa ordinària del centre. 

 

Si voleu actuar com a supervisors en les votacions, heu d’omplir la pertinent sol·licitud també a la secretaria 

del centre abans del 15 de novembre. 

 

Les votacions es realitzaran el dia 26 de novembre a la tarda. A la convocatòria que penjarem trobareu més 

detalls sobre el procés electoral, així com l’horari de les votacions. Per a qualsevol dubte o aclariment 

consulteu la web del departament  i/o poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre. A la web del 

centre trobareu els enllaços a la normativa de referència. 

 

 
L’Equip Directiu 


