Procés de renovació del Consell Escolar del centre
CONVOCATÒRIA DE L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS
DE L’ALUMNAT
D'acord amb el que preveu l'article 27 de les NORMES DE PROCEDIMENT, em plau de
convocar les eleccions del representant de l’alumnat (o dos, si calgués cobrir alguna vacant) per al
Consell Escolar del centre.
L'acte electoral tindrà lloc el proper dia 25 de novembre i es realitzarà al pati.
Els electors podran exercir el dret a vot en aquest ordre:
1. Alumnes del curs 1r ESO : a l'hora 11h.
2. Alumnes del curs 2n ESO : a l'hora 11:05h.
3. Alumnes del curs 3r ESO : a l’hora 11:10h.
4. Alumnes del curs 4t ESO: a l’hora 11:15h.

Tots els alumnes dels cursos esmentats i que figuren en el cens publicat tenen dret a
participar en les eleccions.
La mesa electoral posarà a disposició les paperetes per a la votació amb els noms de tots els
candidats.
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Procés de renovació del Consell Escolar del centre
CONVOCATÒRIA DE L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS
DELS PARES D'ALUMNES
D'acord amb el que preveu l'article 26 de les NORMES DE PROCEDIMENT, em plau de
convocar les eleccions dels representants (un o dos, segons els casos) dels pares i mares de l’alumnat
per al Consell Escolar del centre.
L'acte electoral tindrà lloc el proper dia 25 en les següents franges horàries: de les 8:45 a
9:30h, de les 12:45h a les 13:45h, de les 14:45h a les 15:30h i de les 16:45h a les 17:30h al pati de
l’escola.
Tots els pares i mares (o tutors) de l’alumnat del centre que figuren en el cens tenen dret a
participar en les eleccions. Caldrà que s’identifiquin davant la mesa electoral.
Els electors tindran a disposició paperetes per a la votació amb els noms de tots els
candidats.
Agraeixo la participació de tots en aquest acte tan important per a la nostra escola.
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Procés de renovació del Consell Escolar del centre
CONVOCATÒRIA DE L’ELECCIÓ DEL REPRESENTANT
DEL PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA
D'acord amb el que preveu l'article 28 de les NORMES DE PROCEDIMENT, em plau de
convocar l’elecció del representant del personal d’administració i serveis per al Consell Escolar del
centre.
L'acte electoral tindrà lloc el proper dia 25 de novembre a les 17:15h hores, i es realitzarà a la
sala de professors
Tots els que figuren en el cens publicat tenen dret a participar en les eleccions.
Els electors tindran a disposició paperetes per a la votació amb els noms de tots els
candidats.
Agraeixo la participació de tots en aquest acte tan important per a la nostra escola.
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Procés de renovació del Consell Escolar del centre
CONVOCATÒRIA DE L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS
DEL PROFESSORAT
D'acord amb el que preveu l'article 25 de les NORMES DE PROCEDIMENT, em plau de
convocar reunió del claustre de professors del centre per a procedir a l'elecció dels dos representants
que han de formar part del Consell Escolar.
Un cop reunit el claustre, es constituiran dues seccions, la primera formada pels mestres
d’ensenyament infantil i primari i la segona formada pels professors d’ensenyament secundari, i cada
secció procedirà a l’elecció d’un representant (o més d’un si cal cobrir alguna vacant).
La reunió tindrà lloc el dia 25 de novembre a 1/4 de 6 de la tarda, i es realitzarà a la sala de
professors.
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