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ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL 

 DEL CONSELL ESCOLAR 
 
 
Benvolguts alumnes i famílies, 
 

Us informem que el dimarts 4 de novembre de 2014 comença el procés per a la 
cobertura de les vacants  dels membres de cadascun dels sectors electes que integren 
els consells escolars.  
 
(DOGC núm. 6716 de 29-09-2014 que publica 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.) 

 
El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 
dels centres educatius. Té com a competències principals la programació, el seguiment i 
l’avaluació general de totes les seves activitats. 
 
La composició de Consell Escolar de l’Institut Joan Puig i Ferreter és la següent: 
 
1. Membres per designació: 

- El / la director/a, que n’és el president o presidenta 
- El / la cap d’estudis  
- El/ la  secretari/ària  
- Un membre de l’APMA 
- Un representat de l’Ajuntament 
 

2. Membres electes: 
- 6 professors del centre (3 vacants) 
- 3 pares / mares o tutors legals (2 vacants) 
- 3 alumnes (1 vacant) 
- 1 membre del Personal Administració i Serveis (0 vacants) 
 

 
* Dret de vot. Tenen dret de vot tots els membres inclosos als cens.       
 

 Les persones interessades a presentar-se com a candidates, cal que es posin en 
contacte amb el secretari del centre, Ivan Castells. 

 

 Els llistats dels censos s’exposaran al tauler d’anuncis del  centre. 
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CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL. 

4 novembre (dimarts) 

 Publicació dels censos electorals provisionals de tots els sectors electes del Consell 
Escolar. 

 Publicació del calendari del procés electoral. 

 Obertura del procés de presentació de candidatures per a tots els sectors. 
 

 
5 novembre (dimecres) 

 Inici del període de reclamacions als censos electorals. 
 

10 novembre (dilluns) 

 Sorteig per tal de designar els membres vocals de les meses electorals. 
 
11 novembre (dimarts) 

 Resolució  reclamacions i aprovació dels censos definitius.  

 Constitució de les meses electorals. 
 
12 novembre (dimecres)  

 Publicació de les llistes definitives dels censos electorals. 
 
18 novembre (divendres)  

 Data límit lliurament candidatures per als sectors(en cas que no hi hagi suficients 
candidats passen a ser candidats tots els membres dels sectors): 

 
19 novembre (dimarts) 

 Publicació de la llista de candidats de cada sector 
 
25(dimarts) i 26(dimecres) de novembre 

 Eleccions de cada sector: 

 25 de novembre: pares i professors  

 26 de novembre: PAS i alumnat 
 
28 novembre (divendres)  

 Publicació dels resultats de les eleccions. 
 
19 de desembre (dijous) 

 Constitució del nou consell escolar 
 
 
 
 
El director 
La Selva del Camp, 4 de novembre de 2014 


