
 

 

 
RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR  

 
                                                                                       Barcelona, novembre de 2018 

Benvolgudes famílies: 
 
D’acord amb la normativa educativa en vigor, durant el mes de novembre i desembre de 2018 , 
procedirem a renovar parcialment el CONSELL ESCOLAR del Centre. 
 
El CONSELL ESCOLAR és l’òrgan col�legiat d’administració i control en el que estan representats 
els diferents estaments de l’escola: titulars, alumnes, pares i personal d’administració i serveis. 
 
Tota la informació que vulguin al respecte la trobaran en el propi col�legi en el taulell d’anuncis del 
qual anirem publicant tot el que vagi succeint durant tot el procés electoral de renovació del 
CONSELL ESCOLAR. 
 
CALENDARI DEL PROCÈS PER A LA VOSTRA INFORMACIÒ 
 
DIA 05.11.18- Constitució i reunió de la Comissió Electoral. Serà l’encarregada de vetllar pel bon 
funcionament de l’elecció i resoldrà tots aquells problemes que puguin sorgir. Es publicarà al 
taulell d’anuncis del  centre el calendari del procés electoral 
 
DIA 06.11.18- Publicació del calendari del procés 
 
DEL 06 al 12.11.18- Es publicarà al taulell d’anuncis (a torre primària, ESO i a parvulari) del centre 
la relació de membres de la comunitat educativa que podran ser electors i elegits. És important 
comprovar que figurin en el cens, ja que en cas contrari durant aquests dies podran fer les 
reclamacions oportunes. 
 
DEL 14 al 16.11.18- Es el plaç per a la presentació de candidatures és a dir de tots aquells que 
vulguin presentar-se per formar part del CONSELL ESCOLAR. Demanar butlleta a la Srta Maribel 
a la torre de primària.  
 
19.11.18- Es publicarà el CENS definitiu i la relació de candidats de cada sector. 
 
26.11.18- Celebració de l’acte electoral dels professors, alumnes i serveis. 
 
28.11.18- Celebració de l’acte electoral dels pares (de 9 a 17 h.) 
 
10.12.18- Publicació oficial del nou Consell Escolar 
 
11.12.18- Convocatòria dels membres electes del Consell Escolar per la seva constitució. 
 
Per qualsevol dubte podeu trucar a administració  
 
Cordialment 
LA DIRECCIÓ  
 
 



 
CCC 

 
 
 
 
 

05.11.18 
06.11.18 
Del 06 al 12 .11.18 
Del 14 al 16.11.18 
19.11.18 
 
 
 
26.11.18 
 
28.11.18 
10.12.18 
11.12.18 
 
Fins el 14.12.18 
Fins el 14.01.19 

Constitució de la Comissió Electoral 
Publicació del calendari del procés 
Publicació cens 
Presentació de candidatures 
Reunió de la comissió 

a) Publicació del cens aprovat i resposta a les reclamacions 
b) Publicació definitiva de la relació del cens 
c) Proclamació de candidatures 

Celebració de l’acte electoral 
(professors, alumnes, administració i serveis) 
Celebració acte electoral de 9 a 17 h (pares) 
Formalització document que recull composició Consell 
Convocatòria dels membres electes (constitució) 

Informar de les dades de participació 

Termini per notificar als Serveis Territorials  la constitució 
 

CALENDARI RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR 

COL�LEGI JOHN TALABOT NOVEMBRE  2018 


