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Xavier López i Ortín, com a Director d'aquest centre docent, i d'acord amb 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 i  de l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia de centres educatius, 
 
Resolc: 
Convocar eleccions al Consell Escolar d'aquest centre docent públic als següents sectors de la 
Comunitat Educativa: pares i mares d'alumnes, personal d'administració i serveis i mestres, 
d'acord amb el següent: 
 
Primera.- Els CENSOS ELECTORALS de cada sector estaran exposats públicament a partir del 
dilluns 7 de Novembre. El de pares i mares al vestíbul del centre i el del personal d'administració 
i serveis i mestres a la sala de professors. 
 
Segona.- Les possibles RECLAMACIONS dels censos electorals es faran per escrit. Els fulls de 
reclamació seran a la Consergeria. El termini de reclamacions finalitza el dijous 10 de novembre. 
 
Tercera.- Les CANDIDATURES s'hauran de presentar per escrit davant de la mesa electoral 
respectiva, màxim divendres 18 de novembre. Els impresos adients són a la Consergeria del 
centre. 
 
Quarta.- Les candidatures seran publicades a la vitrina de l'entrada de l'escola el dilluns 21 de 
novembre. Els CANDIDATS podran donar a conèixer les seves propostes fins el dilluns 28 de 
novembre. 
 
Cinquena.- Les resolucions a les reclamacions sobre els censos electorals es publicaran al tauler 
de la Consergeria el dimecres 16 de novembre. 
 
Sisena.- El SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses electorals dels sectors 
pares i mares d’alumnes es farà el divendres 11 de novembre a les 9:15h a la secretaria del 
centre.  
 
Setena.- Les MESES electorals de tots els sectors es constituiran el dimarts 15  de novembre, a les 
9h. 
 
Vuitena.- Cada elector per votar s'haurà d'identificar correctament (NIF). Podrà votar un nombre 
màxim de representants del seu sector, segons: 
- pel sector de pares i mares d'alumnes: tres 
- pel sector mestres: tres 
 
Novena.- Les VOTACIONS es faran, amb el calendari i horari següent: 
 
Sectors mares i 
pares 

Dimecres 30 de novembre De 9 a 10h i  16 
a 17h 

Vestíbul 

Sector mestres Dimarts 29 de novembre 12:30h Biblioteca 
Sector PAS Dilluns 28 de novembre 10:30h Secretaria 
 
Desena.- Fetes les votacions, en sessió pública, es faran els escrutinis dels vots emesos i 
posteriorment es proclamaran els candidats electes per sector. 
 
Onzena.- Es constituirà el nou Consell Escolar el dimecres 7 de desembre a les 17h a l’aula de 
6è. 
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