VOTACIONS

CALENDARI

Les eleccions de mestres, pares i
mares seran el dia 30 de novembre
de 2018

5 de novembre /18
Es convoquen les eleccions
Publicació del cens provisional
Publicació del nombre de
representants de cada sector que
s’han de renovar

L’horari de votació serà de 8 a 17
hores.
El lloc on heu de votar és a la
Secretaria de l’Escola.
Les paperetes de votació seran a la
Mesa Electoral.
Poden votar el pare i mare o tutor
respectiu, llevat que la pàtria potestat
de l’alumne estigui conferida en
exclusiva a un dels pares, cas en el
qual només aquest tindrà dret a vot.
 Les votacions són
personals, directes i
secretes.
 No s’admetrà ni la delegació
de vot, ni el vot per correu.
 Per acreditar la personalitat
de cada votant s’ha
d’identificar en el cens
electoral.
 Cada elector, en aquestes
eleccions, pot votar un
màxim de tres candidats.

6/7/8 de novembre /18
Reclamacions al cens electoral
9 de novembre /18
Publicació del cens definitiu
Sorteig per designar els vocals de les
meses electorals
12 de novembre /18
Constitució de les meses electorals
Del 5 al 16 de novembre / 18
Presentació de candidatures a la
Direcció de l’escola.
19 de novembre /18
Publicació de candidatures
30 de novembre / 18
ELECIONS
AL CONSELL ESCOLAR
L’horari de votació serà de 8 a 17 h.
4 de desembre /18
Constitució del Consell Escolar
resultant.

ELECCIONS
2018
CONSELL ESCOLAR
Cal renovar:
3 mestres i 3 pares o mares

Procés del 5 de novembre
al 30 de novembre de 2018:
Revisió del cens electoral del
6 al 8 de novembre
30/11/18
Eleccions mestres,
pares i mares

QUÈ ÉS EL CONSELL
ESCOLAR ?
El Consell Escolar del centre és l’òrgan
col·legiat de participació de la
comunitat escolar en el govern dels
centres educatius.
Les funcions principals del Consell són
l’aprovació, el seguiment i l’avaluació
dels projectes que desenvolupen
l’activitat educativa del centre (article
148/152 de la LEC, Llei d’Educació de
Catalunya).

COMPOSICIÓ DEL
CONSELL ESCOLAR
EN ELS CENTRES
PÚBLICS D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA:
 Direcció del centre, que el
presideix .
 Cap d’Estudis.
 Secretari, que actua com a
secretari del consell escolar
amb veu i sense vot.
 Cinc representants de pares o
mares elegits per ells i un
membre designat per l’AMPA.
(6).
 Cinc representants de
professors elegits pel claustre
(6).
 Un representant de
l’Ajuntament.
 Un representant del Personal
de l’Administració i Serveis.
(PAS)

CENS
Des del 5 de novembre /18 estarà publicat
al Taulell d’Anuncis de l’Escola el cens
corresponent al sector de pares i mares.
És molt important que comproveu si hi
figureu. No estar inscrit en els cens
impedeix el dret a votar. Si no hi sou, ho
heu de comunicar a la secretaria de
l’escola. Per aquesta comprovació i/o
reclamació teniu els dies 6, 7 i 8 de
novembre.
El 9 de novembre es publicarà el cens
definitiu.

CANDIDATURES
Si voleu presentar candidatura a les
eleccions al Consell Escolar de l’escola,
heu de passar per la Direcció de l’Escola
fins el 16 de novembre/18 per tal de
complimentar i signar el document de
presentació de candidatura.
Les candidatures seran exposades al
Taulell d’anuncis el dia 19 de novembre.
Us informem que tots els pares i mares
o tutors legals dels alumnes
matriculats en el centre, sempre que
tinguin conferida la pàtria potestat i
estiguin inscrits en el cens electoral del
sector de pares i mares, poden
participar en el procés electoral.

