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ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
CALENDARI 2021

DATA
5 de novembre

ACCIÓ




Del 5 al 9 de
novembre





10 de
novembre



Publicació de la convocatòria
d’eleccions al Consell Escolar.
Publicació del cens electoral
provisional de cada sector.
S’obre el termini de
presentació de candidatures.
Termini de presentació de
reclamacions al cens
electoral.
Sol·licitud a l’Ajuntament i a
l’AMPA de la designació del
seu representant.
Elecció i designació dels
membres vocals de les
diferents meses electorals.

OBSERVACIONS







Del 8 al 17 de
novembre



Resolució de les reclamacions
i publicació del cens electoral
definitiu.
Constitució de les diferents
meses electorals.
Presentació de les
candidatures.



Omplir segons model



Comunicació personal a cada
un dels membres de les
meses electorals.
Omplir model d’acta
d’elecció i de comunicació
de la designació.
Recollida i lliurament de les
reclamacions a les meses.
Omplir model.

Directora

Recollida de les
candidatures.
Omplir model que es trobarà
a la secretaria del centre.
Omplir model d’acreditació
de candidatura i publicació a
la cartellera del centre.
Elaboració i publicació a la
cartellera de l’horari de
votació.
Elaboració de l’acta.
Realització d’un claustre.
Elaboració de l’acta.

Secretaria del
centre.







19 de
novembre



Publicació de les
candidatures.



25 de
novembre



Jornada electoral sector de
pares.







26 de
novembre



Jornada electoral mestres.

15 de
desembre



Constitució del nou Consell
Escolar.
Constitució de les comissions
de treball.



Informar als SSTT de les
dades de participació i enviar
l’acta de constitució.





17 de
desembre



Directora

Directora



10 de
novembre

El cens electoral es penjarà
a la porta interior del
vestíbul del centre.
El calendari del procés
electoral es penjarà a la
cartellera i a la web del
centre.

RESPONSABLE



Convocatòria per correu
electrònic del membres del
nou Consell Escolar.
Elaboració de l’acta de
constitució.
Omplir aplicatiu informàtic
(RECE) i acta.

Directora

Directora

Directora
Secretari/a de la
mesa.
Directora
Secretari/a de la
mesa
Directora
Secretària del
centre.
Directora i
Secretària del
centre.

