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INFORMACIÓ RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR CENTRE 

 
 Aquest curs escolar es procedirà a la renovació del consell escolar del 
centre i és MOLT IMPORTANT  LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 
 A la nostra escola,  el consell escolar està format per la directora, que és 
la seva presidenta, la cap d’estudis, cinc representants del professorat, quatre 
representants dels pares/mares, un representant designat per l’AFA, un 
representant designat per l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia i la 
secretària del centre, que té veu però no té vot. 

 Al tauló d’anuncis exterior del centre està publicat el cens dels pares i 
mares.  És important comprovar que hi figurau i que les dades són 
correctes.  Fins al dia 19/10/2021 a les 14 hores teniu temps per 
presentar les reclamacions a la secretaria del centre, adreçades a la 
presidenta de la Junta Electoral. 

 Podeu presentar la vostra candidatura, com a representants de les 
famílies, del dia 23 al 29 d’octubre de 2021. 

 La Junta Electoral es reunirà per a la proclamació provisional de 
candidatures, el sorteig dels membres de la mesa electoral i la 
sol·licitud del representant de l’Ajuntament i de l’AFA. 

 La votació per a l’elecció dels representants dels pares/mares al 
Consell escolar tendrà lloc el dia 30 de novembre de 2021 (entre 
les 14 i les 16 hores), quedant tots valtros convocats per emetre el 

vostre vot.  Una vegada acabada la votació –el dia 30 de novembre- 
es procedirà, en acte públic, a l’escrutini de vots.  Si es produeix un 
empat a les votacions, aquest es resoldrà per sorteig. 

 
Podeu consultar el procés complet al taulell d’anuncis i a la web del centre 

 

RESUM DEL PROCÉS D’ELECCIÓ 
Publicació censos electorals / inici reclamacions 14/10/2018 

Finalització reclamació als censos provisionals 19/10/2021  
Fins les 14 h. 

Publicació dels censos definitius 22/10/2021 

Inici presentació candidatures (presentar a la direcció del centre 
per escrit-  Trobareu el model en blanc a la secretaria) 

26/10/2021 

Termini presentació de candidatures 29/10/2021 
Fins a les 12 h 

Sorteig dels membres de la mesa electoral 9/11/2021 

Publicació i comunicació candidatures provisionals i dels resultats 
del sorteig de la mesa electoral 

10/11/2021 

Reclamació a les candidatures provisionals 12/11/2021 
Fins a les 12 h 



Publicació de candidatures definitives 19/11/2021 

Inici de la campanya electoral 19/11/2021 

Finalització sol·licitud del vot per correu (demanar sobre i papereta 
en direcció) 

22/11/2021 

ELECCIONS pares/mares d’alumnes (en cas d’empats, es farà un 
sorteig en finalitzar l’escrutini) 

30/11/2021 

Publicació al tauler d’anuncis del resultat de les eleccions 1/12/2021 

 


