
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

Angels Carrasco Melena, com a directora de l’escola Bogatell, d’acord amb la 
RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del 
procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i 
privats sostinguts amb fons públics. 

RESOLC:  

CONVOCAR LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR d’aquest centre docent 
públic als següents  sectors  de  la Comunitat Educativa (professorat, pares i mares) 
d’acord amb les següents precisions: 

Primera.- Els CENSOS ELECTORALS de cada sector estaran exposats a la 
secretaria del centre el dia 5 de novembre de 2018.  

Segona.-  Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran 
mitjançant  escrit dirigit a la directora del centre abans del dia 12 de novembre. 

Tercera.- Les CANDIDATURES caldrà que siguin presentades per escrit davant les 
meses electorals respectives, (Despatx) amb els impresos adients i sempre abans del 
dia 19 de novembre. 

Quarta.-  Les CANDIDATURES seran proclamades i publicades als taulers d’anuncis 
del centre una vegada hagin estat analitzades i comprovades per les respectives 
meses electorals,  el dia 21 de novembre. 

Cinquena.-  Les RESOLUCIONS A LES RECLAMACIONS sobre inscripcions els 
censos electorals es publicaran a la secretaria del centre el dia 15 de novembre. 

Sisena.- El SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses electorals  
del sector de pares i mares d’alumnes  es farà el dia 12 de novembre a les 9:00 h. 

Setena.-  Les  MESES  ELECTORALS es constituiran  el  dia 13 de novembre. 

Vuitena.-   Cada  elector   podrà   votar   un  nombre   màxim  de representants del 
seu sector de:  

Tres 3 Per al sector de professors/es 

Dos 2 Per al sector de pares i mares d’alumnes 

Novena.-  Les VOTACIONS es faran els dies següents: 

Sector de pares i mares: dimarts 27 de novembre de 2018. Lloc: vestíbul de l’edifici de 
primària del centre. Horari: De 8.30 a 9.30 h i  De 16.30 a 18.30 h.  

Sector de professorat: dimecres, 28 de novembre de 2018. Horari: de 12.30 a 13.30 h. 
Lloc: sala de mestres. 

Sector administració i serveis: dimecres, 28 de novembre de 2018. Horari de 9 a 9:30 
h. Lloc: sala de mestres. 



Desena.-  Finalitzades les votacions, es faran els escrutinis dels vots emesos i 
posteriorment  es proclamaran els candidats/es electes per sector. 

Les meses electorals  respectives  resoldran qualsevol dubte i les reclamacions que 
puguin presentar-se. 

Onzena.- El dia 13 de desembre de 2018 es constituirà el nou Consell Escolar.  

  

Àngels Carrasco 

Directora  

  

Barcelona, 30 d’octubre  de 2018 

 


