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CALENDARI ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

DATA ACCIO                         RESPON
SABLE

OBSERVACIONS

10/10/2014 Presentació de candidatures. Direcció
16/10/2014 Informació a tota la comunitat 

educativa del calendari i del procés
electoral mitjançant una circular en
el cas dels pares i mares i el 
personal d’administració i serveis, 
a travès dels tutors en el cas dels 
alumnes i per Liorna en el cas del 
professorat.

Presidènci
a Junta 
Electoral

21/10/2014 A les 12:00 hores fi del termini de 
reclamacions als censos 
provisionals.

Secretaria/
Junta 
Electoral

Les reclamacions se 
presenten a secretaria 
adreçades a la 
presidencia de la Junta 
Electoral.

24/10/2014 Reunió de la Junta Electoral si hi 
ha reclamacions a les 14:00 a la 
Biblioteca del centre.

Junta 
Electoral

27/10/2014 Publicació dels censos definitius. Presidènci
a Junta 
Electoral

Taulò anuncis

04/11/2014 A les 12:00 h final del termini de 
presentació de candidatures que es 
farà per escrit.

Secretaria/
Junta 
Electoral

El professorat substitut 
no pot presentar-se però
pot votar.

07/11/2014 Reunió de la Junta Electoral a les 
14:00h a la Biblioteca del centre 
per a la proclamació provisional de
candidatures, sorteig dels membres
de les meses electorals i sol·licitud 
de representant de l’Ajuntament, 
de l’APIMA més representativa, 
de l’AA més representativa a 
secundària i , si escau, del 
representant empresarial.

Junta 
Electoral

Del sorteig de les meses
de pares i mares i 
alumnes, titulars i 
suplents, en queden 
excloses les persones 
candidates.

12/11/2014 Publicació de les candidatures 
provisionals i dels resultats del 
sorteigs de les meses electorals. 

Presidènci
a Junta 
Electoral

Taulò anuncis
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17/11/2014 A les 12:00h fi de termini de 
reclamacions de candidatures 
provisionals.

Secretaria/
Junta 
Electoral

Les reclamacions se 
presenten a secretaria 
adreçades a la 
presidencia de la Junta 
Electoral.

20/11/2014 Reunió de la Junta Electoral a les 
9:00h a la Biblioteca, si hi ha 
reclamacions a les candidatures, 
per resoldre les reclamacions.

Junta 
Electoral

20/11/2014 Publicació de les candidatures 
definitives i inici de la campanya 
electoral.

Presidènci
a Junta 
Electoral

Hall del centre i a la 
pàgina web del centre.

20/11/2014 Convocatòria del claustre 
extraordinari dia 26 de novembre  
a les 14:00   per a les eleccions.

Direcció

24/11/2014

A les 12:00h fi del termini per 
sol·licitar l’acreditació com a 
supervisor/a. Fi del termini perquè 
pares i mares sol·licitin els sobres i
les paperetes per votar per correu.

Secretaria/
Presidenci
a Junta 
Electoral

26/11/2014 Eleccions de l'alumnat.
Sorteig en acabar l’escrutini si hi 
ha empats.

Mesa 
electoral

26/11/2014 Claustre extraordinari per a 
l’elecció del professorat. Sorteig 
en acabar l’escrutini si hi ha 
empats.

Mesa 
electoral

28/11/2014 Eleccions del personal 
d’administració i serveis

Mesa 
electoral

01/12/2014 Eleccions de pares i mares.Sorteig 
en acabar l’escrutini si hi ha 
empats.

Mesa 
electoral

04/12/2014 Reunió de la Junta Electoral  a les 
10:00 a la Biblioteca per a la 
proclamació dels candidats electes.

Junta 
electoral


