Procés de renovació del Consell Escolar del centre
CONVOCATÒRIA DE L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS
DELS PROFESSORS
D'acord amb el que preveu l'article 25 de les NORMES DE PROCEDIMENT, em
plau de convocar reunió del claustre de professors del centre per a procedir a
l'elecció dels dos representants que han de formar part del Consell Escolar.
La Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre (DOGC de 5-10) i en aplicació
del que s'estableix l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost i en el
reglament de règim interior del centre, el cens de professors que tenen dret a
participar en les eleccions per a la constitució del nou Consell Escolar del
centre està exposat a les sales de professors.
A. Secció de mestres d’educació Infantil i Educació Primària
B. Secció d’ensenyaments secundaris
Les persones interessades a presentar reclamacions al present cens
d'electors ho han de fer a la comissió electoral i per escrit en el termini de
dos dies lectius (fins el dia 12 de novembre). Si ningú no presenta cap
reclamació en el termini indicat, el cens de professors serà considerat
definitiu (NORMES, 7).
Les candidatures han de ser presentades per escrit a la comissió
electoral en el termini de dos dies lectius (fins el dia 12 de novembre). Si
no fos presentada cap candidatura, la comissió electoral entendrà que tots els
professorat que figuren en el cens, exclòs el/la director/a, son elegibles
(NORMES, 13-18).
Les eleccions dels dos representants del professorat (un per a cada secció)
tindran lloc a l’auditori de l’escola el dia 29 de novembre:
o

o

Secció educació infantil i primària
 Hora:10:15h-11:00h
 Lloc: Auditori
Secció educació secundària
 Hora:11:00h-11:45h
 Lloc: Auditori

A les sales de professors deixem a la seva disposició les Normes de
procediment, les llistes del cens de cada secció, models per fer al·legacions al
cens o a la candidatura i butlletes per presentar candidatures.
Gràcies per la seva participació
Sant Feliu de Llobregat , 7 de novembre de 2018
Firma del titular i segell de l'escola
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