Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Marta Mata
C/ de la Torre Esteper, 1
08210 Barberà del Vallès
Telf. 937290482
a8067582@xtec.cat

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018
Us adjuntem el calendari de tot el procés. Per aclarir-vos qualsevol dubte estem a la vostra
disposició.
Data

Procés electoral

Observacions

5 de
novembre

Convocatòria d’eleccions.

Taulell interior esquerra de
l’entrada principal.

6 de
novembre

Inici del termini per presentar reclamacions al cens
electoral

9 de
novembre

Publicació dels censos electorals provisionals

Sorteig per designar els vocals de la mesa electoral del
sector de pares/mares.
Fi del termini per presentar reclamacions

Les reclamacions s’han de
fer per escrit adreçat a la
direcció de l’escola.
Es portarà a terme a les
16:45 h. a la sala de
mestres.

Últim dia per a la constitució de les meses electorals.
14 de
novembre

16 de
novembre

20 de
novembre

Resolució de les reclamacions als censos, aprovació i
publicació dels definitius.
Últim dia per a la presentació de candidatures dels
diferents sectors.
Últim dia per publicar les candidatures dels diferents
sectors.

Cal presentar les
candidatures a la direcció
de l’escola en horari lectiu.

22 de
novembre

Últim dia per presentar sol·licituds per actuar com a
supervisor en les votacions dels sectors de pares i
mares

30 de
novembre

Votacions sector mares i pares

Des de les 8.45 fins a les
17.30

13 de
desembre

Constitució del consell escolar renovat

A les 17 h. a la sala de
mestres.

LA DIRECCIÓ
Escola Marta Mata
Barberà del Vallès, a 5 de novembre de 2018
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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLA DEL CENTRE 2018

Benvolgudes famílies,
Us informem que aquest curs es farà la renovació d’alguns membres del consell escolar, segons la
publicació de la Resolució ENS/2232/2018 d’1 d’octubre per la qual s’estableix el calendari del
procés electoral per renovar de manera parcial els membres dels sectors electius dels consells
escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
Recordem que el Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el
govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa:
equip directiu, sector docents, sector mares i pares, sector alumnes (ESO), sector personal
d’administració i serveis i representants de l’Ajuntament de Barberà.
Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats
cada dos anys. Enguany cal renovar un membre del sector representant de mares i pares.
El procés electoral s’inicia el 5 de novembre de 2018 i finalitzarà abans del 21 de desembre de 2018.
Us adjuntem també el calendari del procés per a la renovació del consell escolar. Tota la informació
en relació a les eleccions es penjarà al panel de suro ubicat a l’entrada principal del centre, a
l’esquerra.
A la pàgina web del Departament d’Ensenyament, des del submenú de Centres i serveis educatius,
Eleccions al consell escolar, i la web Família i Escola es publicarà informació que pot ser del vostre
interès.
Des de la direcció de l’escola, us animo a participar de les eleccions. Escollir els/les vostres
representants al consell escolar. És un dret i ajuda a enfortir el vincle i la bona relació entre famíliaescola. Tanmateix, esdevé una eina de vital importància per poder fomentar una visió compartida
sobre l’educació i l’escola de tots.
Resto a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte i/o qüestió que pugui sorgir durant el
procés.

Atentament,
Mireia Ibáñez Boixaderas
Presidenta del Consell Escolar de l’Escola Marta Mata

Barberà del Vallès, a 5 de novembre de 2018

