Sabadell, a 3 de novembre de 2021

Benvolguda comunitat escolar,
Amb la Resolució EDU/3043/2021,de 6 d’octubre (DOGC 13.10.2021), s’estableix
el calendari i el procés electoral per renovar el consell escolar dels centres
públics i privats sostinguts amb fons públics.
D’acord amb la normativa vigent ell consell escolar dels centres privats concertats
està constituït per:


El director.



Tres representants de la titularitat del centre.



Quatre representants del professorat.



Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de
l'alumnat. (Un d’aquests representats és designat directament per l’AMPA)



Dos representants de l'alumnat escollit per ells i entre ells, a partir del
primer curs d'educació secundària obligatòria.



Un o una representant del personal d'administració i serveis.

Les persones del consell escolar són escollides per un període de quatre anys i es
renoven per meitats cada dos anys.
Nombre de representants que es renoven amb la present convocatòria:
Professors

Pares i mares
d’alumnes

Alumnes
(secundària)

Personal
d’administració i
serveis (PAS)

2

2

2

0

Al taulell informatiu de l’escola podeu consultar el cens, el procediment, el calendari
i les candidatures presentades del vostre sector.
Com sempre, la vostra representació és molt significativa i us convidem a participar
activament, ja sigui, presentant les vostres candidatures i/o venint a votar els/les
candidats/es que millor us representin. Per presentar la candidatura ho podeu fer
mitjançant
correu
electrònic
a
la
secretaria
de
l’escola:
secretaria@escolalasalut.com , li us trucarem per coordinar la documentació
corresponent.
Agraint la vostra participació us saludem molt atentament,

Roser Àlvarez

Francisco Ortiz

Titular del centre

Director de l’escola Mare de Déu de la Salut
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Procediment elecció dels membres del Consell Escolar
Normativa: Resolució EDU/3043/2021,de 6 d’octubre (DOGC 13.10.2021) per la qual
s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres
públics i privats.
Dia

Dimecres 3
de
novembre

Accions
a)
b)
c)
d)

Inici del procés electoral
Publicació del calendari.
Es constitueix la comissió electoral.
Es confecciona el cens dels diferents sectors (professorat, pares, alumnes i PAS) i es
publica el cens al taulell d’anuncis de la secretaria de l’escola. Comença el període
de reclamacions al cens.
e) Comença el termini de presentació de les candidatures.

Responsable
Titular

a) Finalitza el termini de reclamacions al cens electoral. Si no n’hi ha, el cens es
considera definitiu.
b) Finalitza el termini de presentació de les candidatures.
c) Comença el període de reclamacions a les candidatures.

Comissió

Dimecres
10 de
novembre

a)
b)
c)
d)

Comissió

Dimecres
10 de
novembre
Dimarts
16 de
novembre

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

Comissió

a)

Mesa
electoral

Dimecres
24 de
novembre

Es resolen les reclamacions al cens i publicació del cens d’electors definitiu.
Finalitza el període de reclamacions a les candidatures
(un dia per resoldre-les). Si no n’hi ha, les candidatures es consideren definitives.
Es constitueixen les meses electorals.

Es realitzen les ELECCIONS de cada sector
Eleccions alumnat ESO-BATX: De 9h a 11h
Elecció de professorat: De 10h a 11:30
Elecció del PAS: No procedeix
Elecció de pares i mares: De 14:50h a 18:00h
Lloc: Despatx adjunt a la Secretaria de l’escola

b) Es pren nota de les dades de participació de cada sector
Dimecres 1
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.

Titular

3 de des .

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

Comissió

10 de des.

Es resolen les reclamacions a les eleccions del Consell Escolar.

Comissió

15 de
desembre

Es realitza la reunió constitutiva del Consell Escolar.

Director

15 de
desembre

S’informa a l’Administració de les dades de participació mitjançant una aplicació
informàtica

Titular

Abans del
22 de des.

Es lliura a l’Administració una còpia autenticada de l’acta de constitució del Consell
Escolar.

Titular
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