
Us informam que aquest curs escolar hi ha eleccions al Consell Escolar del centre.

Aquest és un òrgan col·legiat de govern del centre en què estan representats tots els

sectors de la nostra comunitat. Aquest curs s’ha d’elegir la meitat de la representació

del professorat i un representant dels pares i mares.

El calendari de les eleccions és el següent:

Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta
Electoral.

Dimecres 05 d’octubre a les 13.15 h.

Constitució de la Junta Electoral. Divendres 07 d’octubre a les 13.15 h.

Exposició pública dels censos i inici del període de
reclamacions (els podreu consultar i fer les reclamacions
pertinents a la secretaria del centre).

Divendres 14 d’octubre.

Fi de termini de reclamacions als censos provisionals. Dimecres 19 d’octubre a les 14:00 .h

Publicació dels censos definitius. Dilluns 24 d’octubre.

Data límit de presentació de candidatures. Divendres 28 d’octubre a les 12:00 h.

Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels
resultats dels sortejos de les meses electorals.

Dijous 10 de novembre.

A les 12 h fi del termini de reclamacions de candidatures
provisionals.

Dilluns  14 de novembre.

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

Divendres 18 de novembre.

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.

Dimarts 22 de novembre.

Eleccions alumnat (secundària).
*No és el cas del nostre Consell Escolar.

Dimecres 23 de novembre.

Eleccions PAS (no és el cas del nostre Consell Escolar) i
professorat.

Dijous 24 novembre.

Eleccions representants de pares i mares. Dimecres 30 de novembre.

Per qualsevol cosa us podeu posar en contacte amb la secretaria del centre o bé enviar
un correu electrònic a lledoner@lledoner.com

Esperam la vostra participació.
Atentament,

El director,
Francesc Juan Roig.
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