ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Benvolgudes famílies:
Atenent a la RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s'estableix el
calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels
centres públics i privats sostinguts amb fons públics, us comuniquem que a partir del
dia 7 de novembre de 2016, iniciem el procés de renovació del Consell Escolar de
l'INS RIBERA DEL SIÓ, que haurà de quedar constituït abans del dia 22 de desembre
de 2016.
Al tauler d’anuncis de l'Institut, trobareu publicades les Normes del Procediment i el
Calendari Electoral, el cens d’electors i l’inici del termini de reclamacions, la
constitució de la comissió electoral i la informació sobre les dates de les eleccions.
Com sabeu, a l'Institut, ha d’haver-hi canals que afavoreixin la participació dels
diferents sectors de la comunitat educativa i un dels més importants és el Consell
Escolar, que facilita que el professorat, els pares i les mares d’alumnes, l'alumnat i el
personal d’administració i serveis participin de manera corresponsable en el govern i
la gestió de l'Institut.
L’actual procés electoral s’efectua per tal de renovar:
 Tres dels membres representants del professorat
 Tres dels membres del sector dels pares i mares d’alumnes
 Dos dels representants de l'alumnat.
 Un dels representants del Personal d’Administració i Serveis
Recordeu que teniu dret a vot tant la mare com el pare de l'alumnat escolaritzat en
el Centre. Les eleccions dels representants dels pares i de les mares seran el dia 29
de novembre de 17:15 a 20:00 hores.
Des d’ara mateix i fins el dia 17 de novembre us convidem a presentar les vostres
candidatures.
Estem convençuts que la vostra participació generosa en els treballs del Consell
Escolar és un servei extraordinari a la comunitat educativa i pot representar una
aportació molt valuosa a la millora del funcionament de l'Institut.
Informa-te’n, participa-hi, dóna un cop de mà al teu Institut!
7 de novembre de 2016
Àngels Escolà Valls

CALENDARI ELECTORAL
Data
3 de novembre
7 de novembre

14 de novembre

15 de novembre
16 de novembre
17 de novembre
18 de novembre
29 de novembre

30 de novembre

2 de desembre
5 de desembre
13 de desembre
16 de desembre

Accions

Responsable

Publicació de les normes del procediment
a) Inici del procés electoral segons la Resolució ENS/2172/2016
b) Publicació del calendari del procediment
c) Publicació del cens al taulell d'anuncis de l'Institut
d) Inici del període de reclamacions al cens
e) Informació a la comunitat educativa de les dates i
convocatòria
formal de les eleccions al consell escolar (mínim 15 dies abans)
f) Comença el termini de presentació de candidatures
g) Sorteig per designar els vocals de les meses electorals
Es constitueixen les meses electorals segons la Resolució
ENS/2172/2016 abans del 16 de novembre.

Directora
Directora

Fi del termini de reclamacions al cens. Si no n'hi ha, el cens es
considera definitiu.
a) Resolució de les reclamacions al cens electoral
b) Aprovació i publicació dels censos electorals definitius
Finalitza el termini per a la presentació de candidatures dels
diferents sectors
Publicació de les candidatures dels diferents sectors
a) Eleccions del sector PARES/MARES
b) Eleccions del sector PROFESSORAT
c) Presa de dades de participació de cada sector
a) Eleccions sector ALUMNAT
b) Eleccions sector PAS
c) Presa de dades de participació de cada sector
a) Es publica la composició del Consell escolar
c) Es fa convocatòria de la reunió constitutiva del Consell escolar
S’informa de les dades de participació. Segons la resolució
ENS/2172/2016 de 13 de setembre.
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus
membres. Segons la resolució ENS/2172/2016 de 13 de setembre.
Es tramet als serveis territorials còpia autenticada de l'acta de
constitució del nou consell escolar. Segons la resolució
ENS/2172/2016 de 13 de setembre.

Directora

Directora

Directora
Directora
Directora
Mesa electoral
Mesa electoral
Mesa electoral
Mesa electoral
Mesa electoral
Mesa electoral
Directora
Directora
Directora
Directora

