
 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 

El Departament d’Educació  segons Resolució EDU/3043/2021, d’6 d’octubre ha 
establert el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells 
escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. 

La llei preveu la representació de tota la comunitat educativa en el Consell Escolar 
de Centre, que és l’òrgan de govern dels centres educatius. Sou vosaltres, com a 
mares i pares, conjuntament amb els altres sectors de la comunitat escolar -
mestres, Ajuntament, AFA  i personal d’administració i serveis- els responsables de 
construir aquesta comunitat. Cal que tots els sectors de la comunitat escolar ens 
coresponsabilitzem en la tasca educativa dels infants. 
 
És per això que des d’aquestes línies us animem  a participar en aquest procés 
electoral i a que presenteu candidatura per a cobrir dues vacants del sector pares i 
mares d’alumnes. 
 
Us adjuntem el calendari del procés electoral per a la renovació parcial del consell 
escolar del nostre centre. 
 
Cordialment, 
 
El president del Consell Escolar 
Josep Anton Cardoso Jiménez 
 
 
Sta. Mª de Palautordera, a 29 d’octubre de 2021 



 
Calendari eleccions al Consell Escolar de l’escola Fontmartina 

 

Data Procés electoral 

2 de novembre 
 Convocatòria d’eleccions. 
 Publicació dels censos electorals provisionals. 
 Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures. 

3 de novembre 
 Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral. 
 Sol·licitud a l'Ajuntament i a l'AFA de la designació del seu representant. 

5 de novembre 
 Fi del termini de presentació de reclamacions. 
 Sorteig per designar els vocals de les meses electorals 

10 de novembre 
 Constitució de les meses electorals 
 Resolució de les reclamacions als censos electoral. 

15 de novembre  Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. 

16 de novembre 
 Publicació dels censos electorals definitius dels diferents sectors. 
 Publicació de les candidatures dels diferents sectors. 

17 de novembre   Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares d’alumnat. 

24 de novembre  Eleccions sector PAS 

25 de novembre   Eleccions  sector professorat. 

26 de novembre  Eleccions sector pares i mares . (de les 16h a les 16:45h) 

13 de desembre  Constitució del Consell Escolar. 

 

 


