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ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL 
ESCOLAR 

Benvolguda família: 

 

Atenent la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del 

procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats 

sostinguts amb fons públics (DOGC 29-09-2014), us comuniquem que a partir del dia 10 de 
novembre, iniciarem el procés de renovació del  Consell Escolar del Col·legi Sagrada 
Família de Lleida, que haurà de quedar constituït abans del dia 23 de desembre de 2014. 

 

A partir del dia 10 de novembre, al tauler d’anuncis del Col·legi, trobareu publicades les Normes 

de Procediment i el Calendari Electoral, el cens d’electors i l’inici del termini de reclamacions, 

la constitució de la comissió electoral i la informació sobre les dates de les eleccions. 

 

Com sabeu, a l’Escola, hi ha d’haver canals que afavoreixin la participació dels diferents sectors 

de la comunitat educativa i un dels més importants és el Consell Escolar, que té raó de ser 
perquè facilita que el professorat, els pares i les mares d’alumnes, l'alumnat i el personal 
d’administració i serveis participin de manera corresponsable en el govern i la gestió de 
l’Escola. 

 

L’actual procés electoral s’efectua per tal de renovar dos dels membres representants del 
professorat, dos dels pares i mares d’alumnes i un de l'alumnat. 
 

Recordeu que teniu dret a vot tant la mare com el pare de 
l'alumnat escolaritzat en el Centre. Les eleccions dels dos 
representants dels pares i de les mares seran el dia 26 de 
novembre de 8.15 a 9.15 hores i de 16.45 a 18.45 hores. 
 

Des d’ara mateix i fins el dia 13 de novembre us convidem a 
presentar les vostres candidatures. 
 

Estem convençuts que la vostra participació generosa en els treballs del Consell Escolar és 
un servei extraordinari a la comunitat educativa i pot significar una aportació molt valuosa a 
la continuïtat i millora de l’Escola.  
 
Informa-te’n, participa-hi, dóna un cop de mà a la teva escola! 
 

Lleida, 3 de novembre de 2014 

 

     Susanna Cano González                          

     REPRESENTANT DE LA TITULARITAT 




