
 

 

CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 

 

DATA ACCIÓ RESPONSABLE 

18-10-19 A les 14:00h. fi del termini de reclamacions als censos 

provisionals. 

Secretaria/Junta Elec-

toral 

21-10-19 Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als cen-

sos per resoldre dites reclamacions. 

Junta Electoral 

23-10-19 Publicació dels censos definitius Presidencia Junta 

Electoral 

28-10-19 A les 12:00h. final del termini de presentació de candidatu-

res que es farà per escrit. 

Secretaria/Junta Elec-

toral 

7-11-19 Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisio-

nal de candidatures, sorteig dels membres de les meses 

electorals i sol·licitud de representant de l´APIMA.  

Junta Electoral 

8-11-19 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i 

dels resultats dels sorteigs de les meses electorals. 

Presidencia Junta 

Electoral. 

12-11-19 A les 12:00h. fi del termini de reclamacions de candidatures 

provisionals. 

Secretaria/Junta Elec-

toral 

18-11-19 Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions als cen-

sos, per resoldre les reclamacions. 

Junta Electoral 

19-11-19 Publicació de les candidatures definitives i inici de la cam-

panya electoral 

Presidencia Junta 

Electoral 

20-11-19 Convocatoria del claustre extraordinari per a les eleccions. Direcció 

20-11-19 A les 12:00h. fi del termini per sol·licitar l´acreditació com 

a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin 

els sobres i les paperetes per votar per correu. 

Secretaria/ 

Presidencia Junta 

Electoral. 

21-11-19 Eleccions de l´alumnat (secundària). Sorteig en acabar 

l´escrutini si hi ha empats. 

Mesa electoral 

22-11-19 Claustre extraordinari per a l´elecció del professorat. Sor-

teig en acabar l´escrutini si hi ha empats. 

Mesa electoral 

 

 

27-11-19 Eleccions de pares  mares. Sorteig en acabar l´escrutini si hi 

ha empats. 

 

Mesa electoral 

28-11-19 Introducció al Gestib de la composició dels Consells Esco-

lars. 

 

29-11-19 Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candi-

dats/es electes 

Junta Electoral 

2-12-19 Convocatoria de constitució del nou Consell Escolar. Direcció 

 

5-12-19 Sessió de constitució del nou Consell Escolar, elecció de la 

nova Comissió Permanent i d´altres comissions si escau. 

Designació de la persona encarregada d´impulsar mesures 

educatives per fomentar la igualtat de gènere. 

Consell Escolar. 

 


