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CONVOCATÒRIA I CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL 

COL·LEGI LA PORCIÚNCULA 
 

El Titular del Centre, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent i amb 
les normes electorals adoptades, ha acordat convocar eleccions de representants 
de professors, alumnes, pares i PAS en el Consell Escolar del Centre corresponent 
als ensenyaments concertats d’Educació Infantil, Primària i Secundària, per a 
cobrir dues places de professors, dues de pares d’alumnes, una d’alumnes i una de 
PAS, d’acord al següent 
 
CALENDARI    ELECTORAL 

15 d’octubre Elaboració dels censos 

15 d’octubre 

15:15 h. a Secretaria: Sorteig públic dels membres titulars i 
suplents de la Junta Electoral, entre tots els components 
del cens. 
Convocatòria de la reunió de constitució de la Junta 
Electoral. 

18 d’octubre 
Constitució de la Junta Electoral.  
Aprovació dels censos, el calendari i els models de 
paperetes. 

19 d’octubre 
 

Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del 
procés electoral. 
Exposició pública dels censos i inici del període de 
reclamacions. 

22 d’octubre A les 14’00 h. Fi del termini de reclamacions als censos 
provisionals. 

22 d’octubre Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als 
censos per resoldre dites reclamacions. 

22 d’octubre Publicació dels censos definitius. 

29 d’octubre 
A les 12’00 h. Final del termini de presentació de 
candidatures, que es farà per escrit. 

9 de novembre 
Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació 
provisional de candidatures, sorteig dels membres de les 
meses electorals i sol·licitud del representant de 

l’Ajuntament, de l’AFA. 

10 de novembre Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i 
dels resultats dels sorteigs de les meses electorals. 

12 de novembre A les 12’00 h. Fi del termini de reclamacions de 
candidatures provisionals. 

18 de novembre 
Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions a les 
candidatures, per resoldre les reclamacions. 

19 de novembre 
Publicació de les candidatures definitives i inici de la 
campanya electoral. 

22 de novembre 

Convocatòria del claustre extraordinari per a les eleccions. 
A les 12’00 h. Fi del termini per sol·licitar l’acreditació 
com a supervisor/a.  
A les 12’00 h. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin 
les paperetes per votar per correu.  

23 de novembre 
A les 8’00 h. Eleccions de representants de l’alumnat 
(ESO).  
Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats. 

24 de novembre 

De 13’00 a 14’25 h. Claustre extraordinari per a l’elecció 
dels  representants del professorat.  
Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats. 
De 13’00 a 14’25 h. Eleccions del personal d’administració i 
serveis. 

30 de novembre 
De 14’15 a 17’00 h. Eleccions dels representants de pares i 
mares.  
Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats. 

1 de desembre 
Introducció al GESTIB de la composició dels consells 
escolars. 

3 de desembre Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació dels 
candidats/es electes. 

9 de desembre Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar 

14 de desembre 

Sessió de constitució del nou Consell Escolar. 
Elecció de la nova Comissió Permanent. 
Designació de la persona encarregada d’impulsar mesures 
educatives per fomentar la igualtat de gènere. 

 
 NOTA INFORMATIVA: degut a tota la situació de mobilitat a Secundària, amb 

els nous horaris i incorporació de nous grups no s’ha pogut procedir a les dates 
establertes per Conselleria; però s’intentarà ajustar el màxim possible 

 Més informació es trobarà exposada en el tauló d’anuncis del col·legi. 


