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ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Calendari per a la realització dels diferents actes electorals

Dia 3 de novembre: Publicació dels censos electorals dels diferents sectors.

Dies 4, 5 i 6 de novembre Presentació de reclamacions als censos a la direcció del centre.

Dia 5 de novembre a les 11.15 h : Sorteig públic per a l’elecció dels alumnes i dels pares i/o mares que han de formar part de les 
respectives meses Electorals, a l'aula 19.

Dia 10 de novembre a les 17,30 h.: Constitució de la mesa electoral del Sector Professorat. Aprovació i publicació del cens definitiu.
         a les 18 h.: Constitució de la mesa electoral del Sector Alumnat. Aprovació i publicació del cens definitiu.

        a les 19 h.: Constitució de la mesa electoral del Sector Pares. Aprovació i publicació del cens definitiu.
          a les 10,30 h.: Constitució de la mesa electoral del Sector PAS. Aprovació i publicació del cens definitiu.

Del dia 11 al 20 de novembre,
ambdós inclosos: Presentació de candidatures dels diferents sectors al president de la mesa electoral corresponent. 

Del dia 11 al 20 de novembre,
ambdós inclosos: Presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares o d'alumnat. 

Dia 21 de novembre: Publicació dels candidats/es de cada un dels sectors.

Dia 24 de novembre Eleccions en el sector del professorat. Horari de 16 h. a 16,30 h. Publicació dels resultats.
Dia 25 de novembre Eleccions en el sector del PAS. Horari de 12 h. a 14 h. Publicació dels resultats.
Dia 28 de novembre Eleccions en el sector alumnat. Horari de 9 h. a 18 h. Publicació dels resultats.
Dia 26 de novembre Eleccions en el sector pares. Horari de 13 h. a 20 h. Publicació dels resultats.

Dies 1, 2 i 3 de desembre Presentació de possibles reclamacions al president de la mesa electoral corresponent.

Dia 10 de desembre Publicació, si s'escau, de les resolucions a les reclamacions presentades.

Dia 15 de desembre a les 18 hores. Constitució del consell escolar nou.

Blanes, 3 de novembre de 2014
El director
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