PRESENTACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL
Què és el Consell Escolar ?
El consell escolar és l’òrgan de govern representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix
les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors, del
personal d'administració i serveis, i de la institució titular.

Qui el forma ?
La composició del consell escolar és la següent:
a) El director del centre, que el presideix.
b) Tres representants de la institució titular del centre, designats per la mateixa institució.
c) Quatre representants del professorat, elegits pel claustre en votació secreta i directa.
d) Quatre representants dels pares d’alumnes: tres elegits en votació secreta i directa pels pares
dels alumnes del centre, i un designat per la junta directiva de l’associació de pares
e) Dos representants dels alumnes, a partir del primer curs de l'etapa d’educació secundària
obligatòria, elegit en votació secreta i directa.
f) Un representant del personal d’administració i serveis, elegit en votació secreta i directa
g) Un representant de l’Ajuntament designat per la mateixa administració

Quines són les seves funcions ?
Podeu consultar-les a les NOF del centre publicades a la pàgina web. Secció alumnes, pàgina 15

Com es renova ?
El consell escolar es renova cada dos anys per meitats, d’acord amb el calendari i altres normes que
l’Administració educativa publica.
En aquest procés electoral caldrà renovar dos representants del sector mestres, dos representants
del sector alumnes, un representant del sector mares i pares i un representant del sector PASS.
Si hi ha més candidatures que vacants, els no escollits directament per votació resten en llista
d’espera per ocupar vacants en cas de baixa

Qui s’hi pot presentar ?
Qualsevol representant legal d’alumnes matriculats al centre poden presentar la seva candidatura

Qui pot votar ?
Qualsevol representant legal d’alumnes matriculats al centre pot emetre el seu vot

Com s’ha de presentar la candidatura ?
Descarregant el formulari penjat al web del centre, i presentar-lo en format paper a Secretaria abans
del dia 16 de novembre

Quin dia i en quin horari es faran les eleccions ?
Les eleccions es faran el dijous 25 de novembre organitzades de la següent manera:
Sector alumnes

A les 10’20 hores

Gimnàs del centre

Sector mestres

De 9 a 13 h

Sala de mestres

Sector PASS

De 9 a 13 h

Despatx Secretaria

Sector mares i pares

De 8’45 a les 9’15

Gimnàs - Carrer Ramon Llull

De 12’45 a les 13’15

Entrada - Carrer Altafulla

De 14’45 a les 15’15

Entrada - Carrer Altafulla

De 16’45 a 17’15

Gimnàs - Carrer Ramon Llull

Com es pot consultar si estic al cens electoral ?
El llistat del cens electoral conté dades susceptibles a la seva protecció i per tant s’ha de publicar en
un lloc segur. El cens electoral de les famílies es podrà consultar a Recepció fins el dia 16 de
novembre

Per qualsevol dubte que tingueu en relació a les eleccions podeu escriure a direccio@mdlourdes.cat

