
 
CALENDARI ELECTORAL 

 
 

DIA ACTUACIONS 

Dia 26 d’octubre El Consell Escolar aprova  les NORMES DE PROCEDIMENT. 
 
 

Dia 2 de novembre Publicació de les NORMES DE PROCEDIMENT i del CALENDARI. 
Publicació del cens d'electors i inici del termini de reclamacions. 
Informació a la comunitat educativa sobre les dates de les eleccions. 

Inici del termini de presentació de candidatures. 

 

Dia 9 de novembre Constitució de la comissió electoral. 

Constitució de les meses electorals. 

Acaba el termini de presentació de reclamacions al cens d'electors. 

Acaba el termini de presentació de candidatures i comença el termini de reclamacions a 
les candidatures. 

Dia 16 de novembre Acaba el termini de presentació de reclamacions a les candidatures. 

Reunió de la comissió electoral: 
Resolució de les reclamacions al cens d'electors. 
Publicació del cens d'electors definitiu i de les candidatures. 
Convocatòria oficial de les eleccions de cada sector. 
Resolució de les reclamacions a les candidatures i publicació de la llista definitiva dels 
candidats de cada sector. 
 

Dia 23 de novembre 
 
ELECCIONS dels representants dels diferents sectors. 
   
Professors d'Ed. Infantil-Primària  
  Lloc: Annex despatx de direcció. 
  Hora:10:30h 
 
Professors d'Ed. Secundària  
  Lloc: Annex despatx de direcció 
  Hora:11:00h 
 
 

 Alumnes d’ESO                                      
  Lloc: Annex despatx de direcció 

    Hora: 11:30h.      

  Pares d'alumnes 

  Lloc:  Sala polivalent-espai Capella 

  Hora: 16:30 a 18:00h.           

Personal d’Administració i Serveis 
  Lloc: Annex despatx de direcció. 
  Hora:15:00h 

 

Acaba el termini de designació dels representants de la titularitat i de l’associació de pares 
d’alumnes. 

Dia 24 de novembre Publicació oficial de la composició del consell escolar. 

Convocatòria de la reunió constitutiva del nou consell escolar. 

Dia 14 de desembre Constitució del nou consell escolar. 

Dia 20 de desembre Finalitza el període de comunicació oficial de la constitució del consell escolar al Delegat 
territorial del Departament d’Educació. 

 
 



➔ 
 

 

 

 

NOTES: 1. El procés electoral es regularà per les NORMES DE 
PROCEDIMENT PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL 
ESCOLAR. 

 
2. El vot és directe, secret i personal. Per tant, no delegable ni per 

correu. 
 
3. Les possibles reclamacions i les candidatures s'han d'adreçar a la 

Comissió electoral, dipositant-les en sobre tancat a la recepció del 
Col·legi, a l'atenció de la Comissió electoral. 

 
4. Les consultes relatives al procés electoral s'adreçaran igualment a la 

mateixa comissió. 
 
5. Són electors tots els qui figurin en el cens electors. 

 
6. Són elegibles els qui figurin a les llistes definitives de candidats. 

 

 

 

Mataró, 2 de novembre de 2021 


