INFORMACIÓPROCÉS
ELECTORAL
CONSELL
ESCOLAR

INFORMACIÓ A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CALENDARI I DEL PROCÉS ELECTORAL PER A
LARENOVACIÓDELASEGONAMEITATDELCONSELLESCOLAR.
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Elscensoselectoralsdelprofessorat,del’alumnatidelspares,maresotutorslegals
romandranexposatsapartirdel13/10/17.Inicidelperíodedereclamacions.
Dia 17/10/2017 termini de reclamacions als censos provisionals (les reclamacions es
presenten a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la junta electoral del
centre).
Dia 
19/10/2017 reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als censos per resoldre
ditesreclamacions.
Dia
20/10/2017publicaciódelscensosdefinitius.
Dia 
27/10/2017 termini de presentació de candidatures. El professorat substitut no pot
presentar-se, però pot votar. El professorat substituït pot presentar-se com a candidat, però
no pot votar. Tots els alumnes podran ser elegits. El model d’instància per presentar una
candidatura es trobarà a consergeria i després s’ha de lliurar al registre del centre
(secretaria).
Dia 
02/11/2017 reunió de la junta electoral per la proclamació provisional de candidatures,
sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud del representant de l’APIMA i de
representant de l’Ajuntament. Del sorteig de les meses de pares i mares i alumnes, titulars i
suplents, en queden excloses les persones candidates. La mesa electoral de l’alumnat
estarà constituïda per la directora i dos alumnes, el de major edat actua de secretari. La
mesa electoral de pares i mares estarà constituïda per la directora dos pares o mares, el/la
de
menor edat actua de secretari. La mesa electoral del professorat estarà integrada
per la directora, que hi actuarà com a presidenta, el professor de major antiguitat i el de
menor antiguitat al centre, aquest últim actuarà de secretari de la mesa. Si hi ha empat
formaran part de la mesa el de major edat entre els més antics i el menor edat entre els
menysantics.
Dia
07/11/2017publicacióicomunicaciódelescandidaturesprovisionalsidels
resultatsdelssorteigsdelesmeseselectorals.
Dia
08/11/2017fideltermini
dereclamacionsdecandidaturesprovisionals.
Dia 
09/11/2017 Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions a les candidatures per
resoldrelesreclamacions.
Dia
10/11/2017publicacióde
lescandidaturesdefinitivesiinicidelacampanyaelectoral.
Dia
14/11/2017terminipersol·licitarl’acreditaciócomasupervisor.Termini
per
sol·licitarelsparesimareselssobresilespaperetespervotarpercorreu.
Dia 17/11/2017 elecció del professorat (convocatòria extraordinària de claustre a les
10:45), una vegada acabat l’escrutini, si hi ha empats, es procedirà al sorteig públic entre les
personescandidatesempatades.
Dia 
20/11/2017 eleccions de l’alumnat (la mesa electoral amb l’urna recorrerà les aules )
eleccions de pares i mares (des de les 13:30 fins a les 14:30 i de les 19:00 fins a les
20:30) una vegada acabat l’escrutini, si hi ha empats, es procedirà al sorteig públic entre les
personescandidatesempatades.
Dia
21/11/17eleccionsdelpersonald’administracióiserveis.
Dia
23/11/2017ReuniódelaJuntaElectoralperlaproclamaciódecandidats/eselectes.
Dia
29/11/2017constituciódelnouConsellEscolar.
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