
    Procés de renovació del consell escolar del centre. 
 

CALENDARI ELECTORAL Curs 2018-2019 

DIA ACTUACIONS 

Dimecres 7 de 

novembre 

a) El Consell Escolar emet un informe sobre les NORMES DE PROCEDIMENT per a la 
renovació del Consell Escolar.  
b) Inici del procés electoral.  
c) Publicació del calendari.  
d) Es constitueix la comissió electoral.  
e) Es confecciona el cens dels diferents sectors (professorat, pares i alumnes) i es 
publica el cens al taulell d’anuncis de l’escola. Comença el període de reclamacions al 
cens.  
f) Informació a la comunitat escolar de les dates i convocatòria formal de les eleccions 
al Consell Escolar. 

Dimecres 7 de 

novembre 

Inici del termini de presentació de candidatures: 2 persones representants de la 
famílies, 2 persones representants del professorat de secundària, 2 persones 
representants de l’alumnat de secundària. 

Dilluns 12 de novembre Finalitza el termini de reclamacions al cens electoral.  

Dilluns 12 de novembre 
Acaba el termini de presentació de les candidatures i comença el termini de 
reclamacions a les candidatures. 

Dijous 15 de novembre 
a) Es resolen les reclamacions al cens i publicació del cens d’electors definitiu.  
b) Finalitza el període de reclamacions a les candidatures  
c) Es constitueixen les meses electorals.  

Divendres 16 de 
novembre 

Es resolen les reclamacions a les candidatures i es publiquen les candidatures 
definitives.  

Dimecres 28 de 
novembre 

Eleccions dels representants dels pares i mares d'alumnes (2), dels representants del 
professorat (2 sector de secundària) i de l’alumnat (2 de secundària). 

Horari votacions:  

Famílies de 17,00 a 18,15 hores al vestíbul de l’edifici de l’ Avd. Fontcuberta 

Professorat: 15,30 h. Sala professorat de Secundària 

Alumnat: de 9 a 11 del matí 

Dilluns 3 de desembre 
a) Es fa pública la composició del Consell Escolar.  
b) S’inicia el període de reclamacions a les eleccions.  
c) Es fa la convocatòria de la reunió constitutiva del Consell Escolar.  

Dimecres 5 de 
desembre 

Finalitza el període de reclamacions a les eleccions del Consell Escolar.  

Dilluns 10 de desembre Es resolen les reclamacions a les eleccions del Consell Escolar.  

Dijous 20 de desembre 
Constitució del nou consell escolar i comunicació oficial de la constitució del consell 
escolar al Director de serveis territorials del Departament d'Educació de la Generalitat.  

Caldes de Montbui, 7 de novembre del 2018 


