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CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER RENOVAR ELS
MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR curs 2021-2022
Procés electoral

Data

Publicació de la
convocatòria al Consell
Escolar
Publicació cens electoral
provisional

18 d’octubre 2021

Reclamacions al cens
electoral
Sorteig entre les persones
del cens electoral per
designar vocals de la mesa
electoral del sector de
famílies
Presentació de
Candidatures per ser
membre del Consell
Escolar
Constitució de la mesa
electoral
Resoldre reclamacions del
cens
Presentació de
candidatures

Del 25 al 28
d’octubre del 2021
3 de novembre del
2021

Jornada electoral sector
pares i mares

17 de novembre
del 2021

Jornada electoral sector de
mestres
Jornada electoral sector
d’alumnes

17 de novembre

Jornada electoral del
sector de PAS
Constitució del Consell
Escolar

17 de novembre de
13,15 a 13,45
1 de desembre del
2021

Del 19 al 22
d’octubre 2021

Observacions

Les llistes del cens de pares, mares,
tutors i tutores se situaran al taulell
d’anuncis de la reixa de l’entada i en el
mur de la plataforma clickedu a la que
teniu accés totes les famílies.
S’ha de fer per escrit a la direcció de
l’escola
El sorteig es durà a terme a les 16,30 h
al despatx de direcció. Es demanarà la
presència testimonial d’alguns pares i
mares

Des de la
Les candidatures s’han de presentar a
convocatòria fins el la direcció de l’escola
12 de novembre
14 de novembre del
2021
Les llistes del cens se situaran al taulell
d’anuncis de la reixa d’entrada i a la
plataforma clickedu

17 de novembre

De 9 a 9,30 del matí i de 16,30 a 17,30 a
l’escola. S’ha de presentar DNI per
exercir el dret a vot
De 13,45 a 14,15 a l’aula de mestres de
l’escola
De 15 a 16,30 al pati de l‘escola, es farà
per grups estables o per ordre de
cursos a partir de primer
Aula de mestres de l’escola
Intentarem fer-ho de forma presencial
a l’escola a les 18 hores
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ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR
Aquest curs 2021-2022, després d’un curs de pròrroga per la COVID 19,

tornem a tenir eleccions a

Consell Escolar, cal renovar la meitat dels membres sector pares i la meitat del sector mestres i del
sector d’alumnes. Es tracta dels membres que van ser escollit ara fa quatre anys.
19 al 22 d’octubre

s’exposarà el cens del les mares i pares o tutors legals que podran participar

en les eleccions. Aquest cens estarà exposat a l’entrada de l’escola per tal de ser consultat per tothom
que ho desitgi, estarà també penjat a la plataforma de clickedu, al mur que teniu accés totes les
famílies
El mateix dia sortirà el cens de mestres que quedarà exposat a la sala de mestres i el d’alumnes que
s’exposarà al plafó informatiu del passadís d’entrada d’alumnes.
25 a 28 d’octubre es podran fer les reclamacions que corresponguin.
3 de novembre Es farà el sorteig entre les persones dels diferents cens electorals per designar els
membres de les taules dels diferents sectors.
Des de la convocatòria fins el 12 de novembre es poden presentar les candidatures per ser membre
del Consell Escolar.
14 de novembre Es constituirà la mesa del consell escolar, es resoldran les reclamacions

i es

presentaran les candidatures dels diferents sectors.
17 de novembre Jornada electoral dels diferents sectors. El sector de pares i mares es farà de 9 a 9,30
i de 4,30 a 5 de la tarda
El sector de mestres de 13,45 a 14,15
Sector d’alumnes de 9 a 10 del mati. Es faran dues votacions una a PFI i l’altre a l’ESO
Personal de PAS de 13,15 a 13,45
1 de desembre: Constitució el consell escolar.

El funcionament del Consell Escolar és molt senzill i tothom qui vulgui pot aspirar a ser escollit
representant.
Algunes de les competències més rellevants del Consell Escolar són:
•

Aprovació i avaluació de projectes i documents de gestió (PGS, pressupost...).

•

Analitzar i avaluar el funcionament general del centre

Us animem que formeu part del nostre Consell Escolar, ja que per a un bon funcionament de l’escola cal
que tots els sectors hi sigui ben presents.
Penseu que les persones escollides al Consell Escolar necessitaran el vostre recolzament. Per tant
esperem la vostra participació i que vingueu a votar.

US ESPEREM !!!!

