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ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
De conformitat amb la RESOLUCIÓ ENS/2160/2014 publicada en el
DOGC núm. 6716 del 29 de setembre de 2014, de convocatòria per al
procés electoral de renovació dels membres dels consells escolars dels
centres públics de nivell no universitari de Catalunya, aquesta Direcció
es plau d'informar-vos de què:
1.- En el tauler d'anuncis d'aquesta Escola hi haurà exposat el llistat de
tots els pares d'alumnes, des del 3 de novembre de 2014 i fins el 18
de novembre de 2014. La presència en l'esmentat llistat dóna dret a
presentar-se com a candidat i/o a emetre vot per a elegir els
representants de les/dels mares/pares en l'esmentat Consell Escolar.
2.- Els pares que desitgin presentar-se com a candidats per a ser
elegits, cal que ho comuniquin a la Direcció del centre fins el dia 14 de
noviembre de 2014.
3.- El nombre de representants de les/dels mares/pares en el Consell
Escolar d'aquest Centre és de QUATRE (més el representant de l'AMPA)
dels quals se’n renoven DOS (més el representant de l’AMPA). Si per
qualsevol motiu, el nombre de candidatures presentades fos inferior a
DOS, d'acord amb la normativa vigent "tots els membres del sector
passaran a ésser elegibles".
4.- El dia 5 de novembre de 2014, a les 12.30 hores i, en les
dependències del Centre, es procedirà al sorteig per a la designació de
DOS mares/pares que, juntament amb el Director de l’Escola formaran la
MESA ELECTORAL del Sector Pares d'Alumnes. Així mateix, es
procedirà al sorteig de QUATRE mares/pares suplents. Si algun dels
mares/pares designats no pogués composar la Mesa Electoral, ho
comunicarà per escrit al Director de l’Escola, i aquest resoldrà.
5.- D’acord amb el que determinen les NOFC de la nostra escola, si hi
haguès coincidència entre el nombre de candidats i el nombre de places
a substituïr, no caldria realizar les votacions (si fos el cas, en el seu
moment s’informaria a la comunitat escolar).
6.- Les eleccions de mares/pares d'alumnes es realitzaran el dia 25 de
novembre de 2014 de les 12.00 a les 17.00 hores en la Biblioteca de
l’Escola.
7.- Per a qualsevol dubte o errada en els llistats de pares, adreceu-vos a
la Direcció del Centre.
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