INFORMACIÓ ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021
Benvolgudes famílies,
Us informem que el Departament d’Educació ha convocat eleccions per tal de renovar els
representants als Consells Escolars dels Centres Docents públics de Catalunya.
Què és un Consell Escolar ?
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar per al funcionament del centre.
Els membres són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels representants de
mestres i la meitat dels representants del sector famílies.
Quina és la composició del Consell Escolar de la nostra escola:
•
•
•
•
•
•
•

La directora del centre, que n’és la presidenta.
La cap d’estudis.
La secretària (amb veu però sense vot).
1 representant de l’Ajuntament.
6 mestres elegits pel Claustre.
6 mares/pares elegits entre ells, inclòs 1 representant de l’AMPA.
1 representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Qui té dret a vot ? Tots els pares, mares i/o tutors/es legals, del nostre alumnat.
PROCEDIMENT D’ELECCIÓ O RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR. SECTOR FAMÍLIES

PARTICIPA!
PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA!
per formar part del Consell Escolar de la nostra escola.
Des del 5 fins al 18 de novembre.
Per ser candidats cal omplir un imprès que podeu
recollir a l’escola.
VOTEU! L’escola és de tots i totes!

Mesa electoral:
A la mesa electoral hi haurà la directora i
dos pares o mares que els hi hagi tocat
per sorteig.

Dia 23 de novembre.
(a les 8:35h i a les 16:35h)

CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021
PUBLICACIÓ DEL CENS DE MARES I PARES.
(situat al taulell d’anuncis al costat de consergeria)

Del 5 fins al 26 de novembre

RECLAMACIONS DEL CENS

10, 11 i 12 de novembre de
2021

SORTEIG CONSTITUCIÓ MESES ELECTORALS

15 de novembre

CONSTITUCIÓ MESES ELECTORALS I PUBLICACIÓ LLISTES
DEFINITIVES

16 de novembre

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Del 5 al 18 de novembre

PUBLICACIÓ DE CANDIDATURES

19 de novembre

ELECCIONS SECTOR FAMÍLIES
(votacions matí i tarda: 8:35 a 9:30 i de 16:35h a 17h)

23 de novembre

CONSTITUCIÓ NOU CONSELL ESCOLAR

2 de desembre

Us adjuntem l’enllaç del Departament d’Educació on hi trobareu tota la informació al respecte:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consellsescolars-centres/

