
ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
CALENDARI
CURS 21/22

DATA ACCIÓ OBSERVACIONS

14 d’octubre -Informació a tota la comunitat
educativa del calendari i del procés
electoral.
-Exposició  dels censos i inici del
període de reclamacions.
- Inici per sol·licitar l’acreditació com
a supervisor/a.

-Termini de  reclamacions als
censos:
De dia 14/10 a dia 19/10 a les
14,00h.
-Lloc de presentació:  a la
secretaria del centre i dirigides
a la Junta Electoral.
- En cas d’empat entre les
persones candidates, es farà el
desempat a través d’un sorteig
públic.

19 d’octubre Fi del termini de reclamacions als
censos provisionals

- Fins les 14,00 hores

21 d’octubre Reunió de la Junta Electoral
- Resoldre reclamacions als

censos electorals, si n’hi ha.

Lloc: Direcció
Hora: 12 hores

22 d’octubre Publicació censos definitius. Taulers d’anuncis respectius

De dia 22 a 29
d’octubre

Presentació per escrit de les
candidatures.

Lloc de presentació:
A la secretaria del centre i
dirigides a la Junta Electoral.

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

29 d’octubre Fi del termini de presentació de
candidatures (per escrit).

Fins a  les 12 hores.

9 de novembre Reunió de la Junta Electoral
- Proclamació provisional de

candidatures.
- Sorteig dels membres de la

mesa electoral de l’alumnat.
- Sol·licitud de representant de

l’Ajuntament.

Lloc: Direcció
Hora: 14 hores

Dels sorteig de la mesa
d’alumnes queden excloses les
persones candidates.

10 de novembre Publicació i comunicació:
- Candidatures provisionals.
- Resultats del sorteig de la

-Lloc: Taulers d’anuncis
respectius.
-Les reclamacions s’han de fer



mesa electoral de l’alumnat.
Inici de reclamacions a les
candidatures provisionals.

per escrit  a la secretaria del
centre, i dirigides a la Junta
Electoral.
-Termini de reclamacions: fins
dia 12 de novembre a les 12
hores.

12 de novembre Fi del termini de reclamacions de
candidatures provisionals (per escrit).

Fins a les 12 hores.

18 de novembre Reunió de la Junta Electoral.
- Resoldre reclamacions, si n’hi

ha.

Lloc: Direcció
Hora: 12 hores

18 de novembre - Publicació de les
candidatures definitives.

- Inici de la campanya
electoral.

Taulers d’anuncis respectius

22 de novembre Convocatòria de claustre
extraordinari per a les eleccions del
professorat i personal d’administració
i serveis.

Correu electrònic.

22 de novembre Fi termini per sol·licitar l’acreditació
com a supervisor/a.

.S’ha de sol·licitar  per escrit  a
la secretaria del centre, i dirigit
a la Junta Electoral.

-Hora: Fins les 12 hores

23 de novembre Eleccions de l’alumnat al Consell
Escolar.
Sorteig  públic de desempat si n’hi
ha.

Hi haurà dos torns, matí i tarda i
la mesa electoral anirà a cada
aula per evitar la mobilitat de la
gent, per motius de covid.

25 de novembre Claustre extraordinari, per a l’elecció
del professorat i personal
d’administració i serveis.

Sorteig públic de desempat si n’hi ha.

Lloc: Aula 11
Hora: 15 hores

1 de desembre Introducció  al Gestib de la
composició del Consell Escolar i
posterior publicació.

Lloc: Taulers d’anuncis
respectius

2 de desembre Reunió de la Junta Electoral:
- Proclamació de candidats/tes

electes

Lloc: Direcció
Hora: 12 hores

9 de desembre Convocatòria i constitució del nou
Consell Escolar

Lloc: Direcció
Hora: 14 hores


