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CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021 (RESOLUCIÓ EDU/3043/2021, de 6 d’octubre)
ACTUACIONS

DIES
A partir del 3 de novembre de 2021
El 4,5 i 8 de novembre de 2021
El 9 de novembre de 2021









El 10 i 11 de novembre de 2021
El 15 de novembre de 2021





El 3 de desembre de 2021
El 10 de desembre de 2021
El 15 de desembre de 2021












El 17 de desembre de 2021
El 22 de desembre de 2021




El 16 de novembre de 2021
El 17 i 18 de novembre de 2021
El 23 de novembre de 2021
El 24 de novembre de 2021
El 26 de novembre de 2021

La directora convoca les eleccions: dies, hores de votació i lloc
Publicació del cens electoral provisional de cada sector al tauler d’anuncis
Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han de renovar
Sol·licitar a l’Ajuntament la designació del seu representant al Consell Escolar de l’escola.
Presentació de reclamacions al cens electoral
Publicació, si escau, de la resolució de les reclamacions sobre els censos electorals i aprovació del
censos definitius a les 11,00 hores
Sorteig públic per designar els membres vocals de les Meses Electorals del sector d’alumnes a les
16,15 hores a la Secretaria de l’escola
Convocatòria per a constituir les Meses Electorals
Constitució de les Meses Electorals a les 18,30 hores
Publicació del nombre de representants per cada sector i dels censos aprovats per les Meses
Electorals
Data límit per a la presentació de candidatures (omplint sol·licitud que es troba a secretària).
Publicació de les candidatures presentades, per part de cada Mesa Electoral
Els candidats donen a conèixer les seves propostes
Votacions sector alumnat (grups de dimarts-dijous) a les 18,15 hores a la sala polivalent de l’escola
Votacions sector alumnat (grups de dilluns-dimecres) a les 18,15 hores a la sala polivalent de l’escola
Votacions sector professorat a les 10,00 hores
Votacions sector PAS a les 11,00 hores
Data límit per a rebre els noms dels representants de l’Ajuntament
Convocatòria dels membres del nou Consell Escolar del centre
Últim dia per notificar les dades de participació dels diferents sectors al Departament d’Educació
mitjançant una aplicació informàtica de suport (RECE).
Constitució del nou Consell Escolar del centre a les 13,00 hores (Últim dia possible 20/12/2021)
Últim dia per informar de la constitució del consell escolar a la mateixa aplicació informàtica de suport
(RECE).

