
 
 

RENOVACIÓ PARCIAL DE MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 2016 
 
Publicació ordre renovació al DOGC núm. 7215 de 28/09/2016 
Convocatòria direcció: a partir del dilluns 7 de novembre de 2016 
 
Renovació parcial dels membres triats a les eleccions del 2014 o les persones que els van 
substituir: 

 
- 1 plaça sector pares /mares 
- 2 places sector alumnes 
- 1 places sector professorat 
- 1 plaça sector personal d’administració i serveis 

 
 
CALENDARI 
Dijous dia 10 de novembre de 2016. Resolució de la convocatòria i censos provisionals 
 
Publicació resolució de la convocatòria per la direcció i calendari al vestíbul d’entrada a la sala 
de professors. 
 
Publicació dels censos electorals provisionals del sector pares/mares i del sector alumnes al 
vestíbul d’entrada. 
 
Publicació del cens electoral  provisionals del sector professorat a la sala de professors 
 
Publicació del cens provisional del sector personal d’administració i serveis a la secretaria del 
centre. 
 
Del dijous 10 al dimarts 15 de novembre de 2016. Sorteig de vocals meses i reclamacions 
dels cens 
 
Sorteig per designar membres vocals  de les meses electorals  dijous dia 10 a les 10h, a la 
direcció del centre. 
Reclamacions  als censos electorals provisionals publicats els dies 10, 11 i 14 de novembre a la 
secretaria del centre 
El dia 15 de novembre, publicació de les resolucions a les reclamacions i publicació dels 
representants del sector pares /mares i del sector alumnes de les meses electorals 
corresponents. 
 
Dimecres 16 de novembre de 2016: Constitució de les meses electorals i publicació 
definitiva dels censos 
 
 
 

 
 

 



 
 

Constitució meses electorals: 
a) Per a l’elecció  de les persones representants  del sector professorat, la mesa electoral 

està formada pel director / a , o òrgan de govern en qui delegui, pel professor o 
professora amb més antiguitat al centre i pel professor/a amb menys antiguitat, que 
actua de secretari o secretària de la mesa , en cas de coincidència, ho farà la de menor 
edat. A les 12.20h a la sala de professors.  
 

b) Per a l’elecció de les persones representants del sector de pares i mares o tutors de 
l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director  / a o òrgan de govern en qui 
delegui, i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens 
d’aquest sector. Entre les persones designades, la de menys antiguitat al centre 
actuarà de secretari / secretària de la mesa i, en cas de coincidència, ho farà la de 
menor edat. Serà a les 17.30h a la biblioteca. 
 

c) Per a l’elecció de les persones representants del sector alumnat, la mesa electoral està 
formada pel director / a del centre, o per l’òrgan de govern en qui delegui, i per dues 
persones designades per sorteig entre els i les alumnes elegibles del centre. Entre les 
persones designades, l’alumne/a del curs superior actuarà de secretari /a i, en cas de 
coincidència, ho farà la de major edat. A les 10.00h a la biblioteca. 
 

d) Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i serveis i 
del personal d’atenció educativa complementària es constitueix una mesa electoral 
única, formada pel director / a, o òrgan de govern en qui delegui, pel secretari o 
secretària del centre, que exerceix també aquesta funció en la mesa electoral, per la 
persona que figura en el cens electoral del personal d’administració i serveis amb més 
antiguitat en el centre. A les 12.00h a la secretaria. 

 
Publicació dels censos electorals definitius dels diferents sectors al vestíbul d’entrada. 
 
 
Del dilluns  14 al divendres 18 de novembre de 2016: presentació de candidatures 
Període de presentació de candidatures. Cal lliurar la documentació a la secretaria del centre. 
 
 
Dilluns 21 de novembre de 2016: publicació candidats 
 
Del dimarts 22 al dijous 24 de novembre de 2016: campanya electoral i sol·licituds 
supervisors 
 

Presentació pública de les candidatures i campanya electoral 
Sol·licitud per actuar  com a supervisor de les votacions. 

 
 
 

 
 

 



 
 

Del dilluns  28 de novembre al divendres 2 de desembre de 2016: votacions dels sectors. 
 

- DIMECRES 30 DE NOVEMBRE, votació sector alumnes  per escollir  2 
representants. 
Lloc:  Biblioteca 
Horari: Al llarg del matí 
 

- DIMECRES 30 DE NOVEMBRE, votació sector pares i mares per escollir 1 
representant 
Lloc: Biblioteca 
Horari: tarda de 16.30 a 18.30h 
 

- DIMECRES 30 DE NOVEMBRE, votació  sector professorat per escollir 1 
representants . 
Lloc: sala de professors 
Horari: 15.30h (Claustre extraordinari) 
 
 

- DIMECRES 30 DE NOVEMBRE, votació sector PAS per escollir 1 representant  
Lloc: a la direcció 

     Horari: 12.20h 
 
Dijous  1 de desembre de 2016. Publicació resultats 
Publicació  llista oficial  dels nous representants dels diferents sectors del nou Consell Escolar. 
 
Dimarts dia 14 de desembre de 2016, a les 18.30h constitució del nou Consell Escolar i                
constitució de les comissions del Consell Escolar. 

 
 

 


