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ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS DELS 
CENTRES DOCENTS 

 
Seguint la normativa del Departament d’Educació (Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius; i la RESOLUCIÓ EDU/3043/2021, de 6 
d’octubre, per la qual s'estableix el calendari i el règim del procés electoral per 
renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats 
sostinguts amb fons públics) us comuniquem  que dimarts 2 de novembre 
s’inicia el procés per a la renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar 
de la nostra Escola que va haver d’ajornar-se el curs passat degut a la pandèmia. 

Les votacions del sector pares i mares seran divendres 26 de novembre 
de 2021, de les 14:45h a les 17:30h, al vestíbul principal de l’escola. 

En el sector pares i mares caldrà renovar quatre membres.  

Podran participar en el procés electoral tots els pares i mares o tutors legals dels 
alumnes matriculats en  el centre, sempre que tinguin conferida la pàtria potestat 
i estiguin inscrits en el cens electoral del sector de pares d’alumnes.   
Per presentar-vos com a candidats o candidates demaneu informació a la 
secretaria de l’escola. Allà us facilitaran la documentació necessària. 
El cens electoral el podreu consultar al tauler d’anuncis de l’escola (davant de 
secretaria). Podeu verificar les vostres dades des de dilluns 2 de novembre fins  
divendres 5 de novembre. 

Dates  a tenir en compte: 

02/11/21        Publicació del cens electoral 

3,4,i 5/11/21       Reclamacions cens electoral 

4/11/21  Sorteig per  designar els membres vocals de les 
 meses electorals. 

9/11/21       Publicació del cens definitiu 

Fins 11/11/21     Presentació de candidatures 

12/11/21       Publicació de candidatures 

Fins 15/11/21         Presentació de sol.licituds per actuar de supervisor/a 
 del sector pares/mares. 

26/11/21       Elecció de pares i mares 

15/12/21             Constitució del Consell escolar resultant.   

El consell escolar de centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar  
en el govern del centre.  

Us animem a participar-hi ! 
Presenteu les vostres candidatures! 

Veniu divendres 26 a votar! 

Cordialment, 
l’ Equip directiu 


