
CARTA INFORMATIVA A LA COMUNITAT EDUCATIVA

“ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR”
Benvolguda comunitat educativa del centre,

el Departament d’Ensenyament ha convocat el procés electoral
per renovar els membres dels consells escolars dels centres docents.

Volem aprofitar aquesta carta per agrair a totes les persones que
durant els més de 10 anys de vida del centre s’han implicat en la gestió
participant en els Consells Escolars que han estat operatius fins ara.

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de participació de la
comunitat educativa en el govern dels centres.

Per això és molt important la vostra participació, implicació i
col·laboració en tot aquest procés.

Us adjuntem informació sobre la constitució i el calendari del
Consell Escolar del nostre centre.

En aquesta convocatòria s’han de renovar dos membres del
Sector Professorat.

Poden ser candidats els professors que figuren en el cens electoral.
Els elegits ho són per 4 anys.

Si en el transcurs d’aquests 4 anys es produeix una vacant en
aquest sector, aquesta ha de ser ocupada pel següent candidat més
votat en les darreres eleccions i nomenat per al temps que li restava a la
persona que ha causat la vacant.

Sobre les meses

La feina de la mesa electoral és aprovar el cens, publicar amb 3
dies d’antelació la relació de candidats, organitzar la votació, fer
l’escrutini i fer constar en acta pública els resultats de la votació. La
mesa electoral del sector pares està formada pel director i dos
professors del centre.

La informació completa la trobareu al taulell d’anuncis i a la plana
web del centre.

Us animem a participar en aquest procés.



Atentament,

Equip Directiu INS ELS ROURES

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR INS ELS ROURES (total 17 persones +
secretària)

 6 membres del sector professorat (renovació 2 membres)
 3 membres del sector pares i mares
 3 membres del sector alumnes
 1 membre del PAS
 1 representant de l’ajuntament
 1 representant de l’AMPA
 la directora del centre
 el cap d’estudis del centre
 la secretària del centre

NOMBRE REPRESENTANTS A RENOVAR:

 2 membres del SECTOR PROFESSORAT


