
 
 

   De tothom i per a tothom 

 

Informació eleccions CONSELL ESCOLAR    

 
Us fem saber que el dia 5 de novembre es convoquen eleccions al Consell Escolar. 

 

Centres: 

renovació 

parcial 
Calendari Escola Enxaneta  

5 de novembre 

El/la director/a convoca les eleccions: dies, hores de votació i lloc.  
Comproveu les 

vostres dades 

exposades a la 

“cartellera” 

del vestíbul de 

l’entrada 

principal 

Publicació del cens electoral provisional de cada sector 

Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han 
de renovar  

6-7 i 8 de 

novembre 

  

Reclamacions al cens electoral  

Sol·licitud a l’Ajuntament i a l’AMPA de la designació del seu 
representant 

 

9 de novembre       Designar els membres vocals de les meses Electorals.  

13 de novembre  

Constitució de les meses electorals: pares, mestres i PAS 
 

Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu  

Publicació del cens definitiu 

 

Fins el 16 de 
novembre 

Presentació de candidatures de cada sector 

(Recolliu model a Secretaria) 
 

20 de novembre  Publicació candidatures   

22 de novembre 
Sol·licitud per actuar com a supervisor a les votacions del sector de 

pares i mares. 
 

Fins al 25 de 
novembre  

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes   

 26 de novembre Elecció del sector de pares i mares (Renovació 2 representants) 
De  2/4 de  9 a  
les 18 hores 

29 de novembre Elecció del sector de mestres (Renovació 2 representants)      12:30hores 

Fins 5 de 
desembre si 

escau  
Notificació del representant de l'Ajuntament   

Dijous 13 de   
desembre 

Constitució del plenari del Consell Escolar  i de les següents 

comissions: Comissió Permanent, Comissió Pedagògica i Comissió 
Econòmica  

 17 hores 

Tot seguit  

El director del centre tramet al Director dels Serveis Territorials del 
Departament d’ Ensenyament del Vallès Occidental còpia autenticada de 
l’acta de constitució del Consell Escolar conjuntament amb les dades de 

participació dels diferents sectors.  
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Tots els pares i mares dels alumnes són electors i es poden presentar com a 
candidats/candidates si consten en el cens electoral. Comproveu el cens que està exposat a 
la cartellera de l’escola. 
Per poder votar s’ha de portar el DNI o el passaport. 
 
Tota la informació serà exposada a la cartellera de l’entrada principal de l’escola. 
 
 
QUE ÉS EL CONSELL ESCOLAR 
 
El consell escolar és un òrgan col·legiat de participació en el govern i la gestió del centre. 
Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho 
són per un període de quatre anys. 
 
El consell escolar del centre es reunirà una vegada al trimestre i sempre que el convoqui la 
direcció o ho sol·liciti almenys un terç de les persones membres. 
 
 
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 
 
Directora del centre, que n’és la presidenta. 
Cap d’ Estudis. 
Secretària del centre, amb veu i sense vot. 
Regidor/a d’educació de l’ Ajuntament o representant. 
Cinc mestres elegits pel Claustre. 
Cinc pares/mares: quatre elegits entre ells, més un representat de l’AMPA. 
Representant del personal administratiu i serveis (PAS). 
 

 

 
 
 
Direcció de l’Escola Enxaneta 


