I. P. ESCOLA PROFESSIONAL SALESIANA

PROCÉS DE RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 2021 - 2022

CONVOCATÒRIA GENERAL
D'acord amb la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre. (DOGC de 13/10/21) de
convocatòria d’eleccions per a renovar els membres dels consells escolars dels centres docents
privats concertats, es convoquen eleccions per a renovar els representats al Consell Escolar de l’I.
P. ESCOLA PROFESSIONAL SALESIANA DE SARRIÀ, d’acord amb els criteris i el calendari
següents.
La informació sobre el procés de renovació del Consell Escolar es troba a la recepció de
l'escola i podeu consultar el cens electoral a la mateixa recepció a partir del dia 2 de novembre.
•
•
•

Les reclamacions al cens dels electors: cal que la persona interessada les presenti per
escrit al Titular abans del dia 12 de novembre a les 20h.
Les candidatures s’han de presentar per escrit al Titular, entre el 2 i el 12 de novembre
abans de les 20h.
Les reclamacions a les candidatures: cal que la persona interessada les presenti per escrit
al Titular abans del dia 16 de novembre a les 20 h.

Pares i mares
•
•

S’han d’escollir 4 representants dels pares i mares de l’escola.
L’elecció dels representants dels pares i mares d’alumnes tindrà lloc el dia 24 de novembre.
La mesa electoral estarà a la recepció de l’escola. L’horari electoral s’estableix entre les 16:30
a 19:30 h.

Professorat
•
•

S’han d’escollir 2 representants del professorat del sector de Cicles Formatius.
L’elecció dels representants del professorat tindrà lloc el dia 24 de novembre. La mesa
electoral estarà a F001 amb el següent horari: de 13:30 a 15:30 h.

Alumnat
•
•

S’han d’escollir 1 representant de l’alumnat de batxillerat concertat i un representant dels
alumnes de Formació Professional.
L’elecció dels representants dels alumnes tindrà lloc
- dilluns 22 de novembre per als alumnes de grau superior, a l’hora de l’esbarjo,
- dimarts 23 de novembre per als alumnes de grau mitjà i del batxillerat, a l’hora de
l’esbarjo.
La mesa electoral de batxillerat concertat estarà en la planta baixa de l’edifici de batxillerat.
Per a Formació Professional de torn de matí hi haurà dues meses electorals, una al replà
entre Electricitat i Arts Gràfiques i una altra a l’entrada de Mecànica, i per al torn de tarda
una a la recepció.

Personal d’Administració i Serveis
•

No hi ha eleccions en aquest sector perquè el seu representant continua fins el 2022.

Barcelona, 2 de novembre de 2021
Francisco Javier Brines
Titular

