ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018

Què és el Consell Escolar?
És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el
funcionament i el govern del centre.
Quina és la funció del Consell Escolar?
Reunir-se periòdicament per tractar assumptes relacionats amb la vida de
l’escola (activitats, projectes, menjador escolar, pressuposts, anàlisi del
funcionament del centre...)
Qui en forma part?
El director, el cap d’estudis, cinc representants dels mestres, cinc representants
dels pares i mares (un d’ells designat per l’AMIPA), un representant de
l’Ajuntament i la secretària del centre amb veu però sense vot.
Com s’ha de presentar una candidatura?
Les mares i pares de l’alumnat de l’escola que desitgin presentar la seva
candidatura a membres del Consell Escolar ho poden fer els dies compresos
entre el 23 i 26 d’octubre fins a les 12.00 hores. S’ha de formalitzar
oficialment a través d’un imprès que es pot recollir a la secretaria de
l’escola.
L’imprès ha d’estar totalment complimentat i s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia
del DNI del candidat/candidata. Per ser candidat és imprescindible
constar al cens de pares i mares.
Quin dia se celebra la votació per elegir els representants de pares i
mares?
Tal com estableix el calendari oficial del procés de renovació de Consells
Escolars elaborat per la Conselleria d’Educació, la votació serà DILLUNS, DIA
26 DE NOVEMBRE DE 2016, de 14.00 a 16.00 h. a l’escola. Per exercir el
dret al vot, és necessari acudir a la mesa electoral amb documentació
d’identitat (DNI, carnet de conduir o passaport). Allà hi trobareu les paperetes
de votació.

Quants de candidats es poden votar en aquestes eleccions?
En aquestes eleccions es pot elegir un màxim de 2 candidats/es.
Es pot votar per correu?
Sí. Aquells pares i mares que no puguin acudir a l’escola a votar dia 26 de
novembre, poden sol·licitar el sobre i la papereta per votar per correu. Es
poden sol·licitar aquests impresos a la Secretaria de l’escola a partir de
dia 12 de novembre de 2018. Els sobres tramesos per correu hauran d’haver
arribat a l’escola com a límit, dilluns dia 26 de novembre, dia de la votació,
abans de les 16 hores.
DATES D’INTERÈS
Data

Esdeveniment

05.10.2018 14.00: Sorteig públic dels membres de la Junta Electoral.

8.10.2018

Constitució Junta Electoral i aprovació del censos, el calendari i
els models de sobres i paperetes.

16.10.2018

Exposició pública dels censos provisionals. Inici procés
reclamacions censos.

19.10.2018 12.00h: Final termini reclamacions als censos provisionals.
Publicació dels censos definitius.
23.10.2018
Inici termini de presentació de candidatures.
26.10.2018 12.00h: Final termini de presentació de candidatures.
05.11.2018

Proclamació provisional de candidatures. Sorteig dels membres
de les meses electorals.

9.11.2018

12.00h: Final termini reclamacions candidatures provisionals.

10.11.2018 Publicació de candidatures definitives. Inici campanya.
26.11.2018 Eleccions de pares i mares.

