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Benvolgudes famílies, 

 
 

Us comuniquem que durant els mesos de novembre i desembre s’ha de dur a terme la renovació parcial 

del Consell Escolar dels centres educatius de Catalunya en tots els seus sectors. 

Pel que fa al sector de pares i mares d’alumnes del nostre Centre s’han de renovar 2 membres que 

finalitzen la seva representació en el 2018. 

 

En el calendari del procés que trobareu adjunt a aquesta circular, trobareu totes les actuacions 

que estan previstes per realitzar-se durant tot el procés electoral, alhora que us animem a 

participar-ne. Teniu fins el dia 16 de novembre per presentar candidatures (podeu descarregar els 

impresos de la Web o demanar-los a secretaria).  

 

Per tal de comprovar que figureu correctament al cens electoral, us recomanem  visitar el taulell 

d’anuncis que se situa a  l’entrada de l’escola. 

 

 

 
Instruccions per a les Eleccions per representants del sector de pares i mares 

 

-Podran presentar-se com a candidats els pares, les mares i els tutors/es legals que figurin al Cens 

publicat (siguin socis o no de l’AMPA) 

-Hauran de presentar la candidatura a la directora en el termini establert ( model disponible a la 

secretaria del centre i la  web de l’escola) 

-Podran votar tots els pares, mares i tutors/es que figurin al Cens. 

-Es podrà exercir de supervisor del procés electoral, tot sol·licitant-lo amb el model pertinent, que podeu 

demanar a la secretaria del centre. 

 
 

 

Cordialment,  

 

La Direcció 

 

 

Altafulla, 05 de novembre de 2018  
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CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR CURS 18-19 
 
 
05. 11.  2018 

- Inici de la convocatòria d’eleccions. 
- Publicació del Calendari del Procés Electoral. 
- Publicació dels Censos Electorals provisionals. 
- Circular als pares + Document presentació de candidatures. 
- Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han de renovar. 
- Presentació de candidatures. 

 
 

07. 11.  2018 
 -   Final termini reclamacions al cens. 
           -    Sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals. (16:30h a l’aula de 4A) 
 

 
13. 11. 2018 
 -    Consell Escolar 

- Aprovació i publicació del Cens Electoral definitiu. 
-    Constitució de les meses electorals 
 

 

16. 11. 2018 
- Últim dia de recepció de candidatures de cada sector. 
- Últim dia de recepció de sol·licitud de supervisor. 
 

 

20. 11. 2018 
- Credencial de candidat. 

           -     Proclamació i publicació de les candidatures 
 
 
 

23. 11. 2018 
 

 -     Últim dia en que els Candidats poden donar a conèixer les seves propostes. 
- Circular pares i professors/es (Candidats + Papereta votació) 

 

 
 
27. 11. 2018 

- Acte electoral Sector Professors (13:15 hores). 
- Acte electoral Sector Pares (16:45 a 18:30 hores). 

 
 

 
18. 12. 2018 

- Constitució Consell Escolar resultant. 
- Agraïment  als membres del Consell Escolar sortints. 
- Nomenament als membres del Consell Escolar entrants. 
- Agraïment participants diferents sectors. 
 

 
20. 12. 2018 
 - Tramesa Delegació Acta de Constitució del nou Consell  Escolar. 
 
 
 

Altafulla, 5 de novembre de 2018. 


