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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ  
DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 

 

 

José Ángel Ortega Carballeira, director de l'escola Josep Janés, fa pública la 
convocatòria d’eleccions dels representants dels pares-mares-tutors legals 
d’alumnes, personal d’administració i serveis i docents en el Consell Escolar, 
que es regiran d’acord les següents instruccions. 

 

Calendari electoral 
 

1.- Les votacions es celebraran en aquest centre en les dates, hores i llocs 
següents: 

 
 Eleccions dels representants dels pares-mares-tutors legals d’alumnes. 

Data: dimecres 24 de novembre de 2021 

Hora: de les 15:00 fins les 18:00 hores 
Lloc: Biblioteca de l’escola.  

 

 Eleccions dels representants dels/de les professors/es. 
Data: divendres 26 de novembre de 2021 

Hora: 12:45 hores. Claustre extraordinari. 

Lloc: Laboratori. 

 

2.- Els censos electorals s’exposaran en el tauler d’anuncis a l'interior del 
centre, a l'entrada, el dia 2 de novembre de 2021 i es podran presentar les 
reclamacions a direcció els dies 3, 4 i 5 de novembre de 2021. El dia 10 de 
novembre de 2021 es publicarà en el tauler d’anuncis el cens definitiu. 

 

3.- El sorteig de les Meses Electorals es farà el dia 4 de novembre a les 12:45 
hores. L’acte serà públic. Les Meses Electorals es constituiran el dia 10 de 
novembre de 2021 a les 12:45 hores. 

 
4.- Les candidatures es podran presentar per escrit a la Mesa Electoral del 
sector fins el dia 18 de novembre de 2021. La Mesa Electoral proclamarà la llista 
de candidats/es i la publicarà en el tauler d’anuncis del centre el dia 19 de 
novembre de 2021. 
 

5.- La Constitució del nou Consell Escolar serà el dia 10 de desembre de 2021. 
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Normes generals sobre el procés electoral 
 

Tots els pares-mares-tutors legals són electors (poden votar), llevat que la pàtria 
potestat de l’alumne estigui conferida a un dels pares, cas en el qual només 
aquest tindrà dret a vot. 

 

Tots els pares-mares-tutors legals són elegibles, sempre que abans hagin 
manifestat la seva candidatura per escrit. 

 
Cada sector escull els seus representants i el nombre màxim de candidats que 
pot ser escollit en aquestes eleccions és el següent: 

 

  Sector pares-mares-tutors legals d’alumnes: 3 

 Sector professors/es: 3 

 Sector PAS: 1 
 

La votació serà personal, directa i secreta. Per votar cal estar inscrit en 

el cens electoral i portar el DNI, NIE o PASSAPORT de la 

personalitat del votant. 
 
 

Composició del Consell Escolar del Centre 
 El Director, que n’és el President. 

 La Cap d’estudis. 

 1 Representant de l’Ajuntament. 

 6 Professors/es. 

 5 Pares i Mares. 

 1 Representant del Personal d’Administració i Serveis. 

 1 Representant de l’AFA. 

 El Secretari, amb veu i sense vot. 

Aquest centre públic convida i anima a tots els pares-mares-tutors 
legals dels alumnes a exercir el seu dret a votar per considerar 
fonamental la vostra participació en la gestió de l’escola. 

 
L’Hospitalet, 2 de novembre de 2021 
 
 

La Direcció. 


