
ELECCIONS PER AL CONSELL ESCOLAR 

 

  

Senyors pares, 

 

 D’acord amb el que estableix la legislació vigent, s’han de convocar en aquest 

centre, eleccions a representants dels pares  d’alumnes en el Consell Escolar. Per a la 

seva informació els notificam de forma resumida, els principals aspectes que hauran de 

tenir en compte. 

1. El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el Centre dels diferents membres 

de la comunitat escolar. 

2. Les eleccions són per renovar o cobrir 2 places del sector de pares/mares, 

existents actualment i perquè l’AMiPA notifiqui el seu representant en el 

Consell Escolar. 

3.  Es constituirà una junta electoral que regirà el procés. El proper 5 octubre es 

farà un sorteig per elegir el representant dels pares i mares.  

4. Representants dels pares/mares dels alumnes 

a. Electors : Pare, mare o tutor legal d’alumne/s matriculats en aquest 

centre i que apareixen als censos. 

b. Elegibles : Tots els que presentin la seva candidatura abans del 26-10-

2018. S’ha de presentar a la secretaria del centre. 

5. Votació: 

a. El vot serà directe, secret i no delegable. S’admetran els vots per correu 

que arribin abans de la clausura de la mesa electora. Per la qual cosa se’ls 

facilitarà un sobre amb una papereta si passen a recollir-lo per Secretaria. 

b. Per poder votar és imprescindible la presentació del DNI. 

 

CALENDARI ELECCIONS  

 

 05/10 Sorteig dels membres de la Junta electoral 

 08/10 Constitució de la Junta electoral 

 16/10 Publicació del Cens electoral 

 19/10 Finalització , a les 12 hores del plaç de reclamació al cens 

 20/10 Publicació del Cens definitiu 

 26/10 Finalitza el termini de presentació de candidatures 

 07/11 Publicació i comunicació de candidatures i resultats sorteig 

meses electorals. Sorteig dels membres de la mesa electoral. 

 09/11 Finalització termini de reclamacions a les candidatures  

 10/11 Publicació de les candidatures definitives  

 21/11 Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat 

 26/11 Votació pares i mares 

 28/11 Proclamació de candidats electes 

 05/12 Sessió de Constitució del nou Consell Escolar. 

 

ESPERAM LA SEVA PARTICIPACIÓ 
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