CONSELL ESCOLAR. RENOVACIÓ PARCIAL CURS 2016-2017
MEMBRES ACTUALS (renovació desembre 2016)
Direcció i cap d'estudis: Cristna Subirats i Lluís Sallés.
Professors membres: Silvia Alcoba, Jaume Gonzàlez, Anna Bascu, Ginés Peregrin i Mart Urroz
(els 3 últms formen part del sector professorat del 2014 al 2018).
Pas: Núria Sellés
Representant PME: Rosa Pitarch
Alumnes membres: Mart Carreras
Alumnes convidats (delegats de curs): 1r APGI: Gabriela Díaz i Paula Navarro .2n APGI: Màrius
Rodríguez i Maria Polo. 1r GINT/AA: Sílvia Martn/ Esteve Garriga. 1r GIMP/IL: Silvia Luna i
Irene Dot. 2n IL/AA Francesc Peña i Xin Ning / Dirk Van Dam i Patricia Galán. 2n GINT/GIMP /:
Bèreket Marfull i Mart Carreras/Lea Daniel i Paula Caralps.
Guillermo Grasso, secretari.
REPRESENTANTS DELS ALUMNES CURS 2016-17

DELEGAT/DA

SUBDELEGAT/DA

1APGI

Gabriela Díaz

Paula Navarro

2APGI

Marius Rodríguez

Maria Polo

1AA + 1GINT

Sílvia Martn

Esteve Garriga

1GIMP + 1IL

Silvia Luna

Irene Dot

2AA

Dirk Van Damm

Patricia Galán

2GIMP

Lea Daniel

Paula Caralps

2GINT

Mart Carreras

Raquel Alventosa

2IL

Francesc Peña

Xin Ning

En negreta: membre incorporat al 2015
en cursiva: convidats al CE curs 15/16

CALENDARI MARC (SEGONS RES. ENS/2172/2016, del 13 de setembre *)
RENOVACIÓ PARCIAL CONSELL ESCOLAR 2016
Renovació de 1 professor/a, 5 alumnes i 1 membre del PAS.
Consell escolar ordinari, dijous 27 d’octubre a les 17h
Explicació del procés de renovació, resolució ENS/2160/2016 del 16 de setembre.
Convocatòria d'eleccions al CE
Informació prèvia (a concretar durant la setmana del 27 d’octubre al 4 de novembre)
Publicació informació: cartellera i web
Nota informatva als delegats de curs
Els tutors informen als grups d'alumnes
Correu pares d'alumnes menor d'edat (model a l’annex del document)
Inici del procés
Presentació del calendari electoral: dilluns 7 de novembre
Publicació del cens electoral: dimarts 8 de novembre
Reclamacions (dirigida per carta a la directora): del 9 a l’11 de novembre.
Full de candidatures (WEB)
Consttució de les meses electorals
dimarts 15 de novembre.
Funció:
-recull d'esmenes presentades al cens electoral
-informació als alumnes i recollida de candidatures
-organització del la votació i de l'escrutni
Composició:
Mesa sector alumnes: Cristna Subirats + 3 alumnes (escollits per sorteig)
Mesa sector professors: Cristna Subirats, Artur Margalef i Gina Sarret/David
Quirós
Mesa sector pares: Cristna Subirats + Anna Castro i Nuri Sellés

Presentació de candidatures:
Fins divendres 18 de novembre , inclòs (per escrit amb els impresos adients i presentat a
secretaria a l’atenció de la mesa corresponent).
Reunió de les meses: dilluns 21 de novembre a les 19,20h i publicació de les candidatures al
tauler d'anuncis (un vegada hagin estat analitzades i comprovades per les respectves meses
electorals).
Votacions:
dimarts 29 de novembre
dijous 1 de desembre
-sector pares i mares: de 12 a 19 h. Secretaria del centre. (recompte segon pat tarda)
-sector alumnes: de 13.30 a 17.40 h. Vestbul del centre. (recompte primer pat tarda)
-sector professors: de 12 a 19 h. (recompte segon pat tarda)
Finalitzada les votacions de cada sector, i en sessió pública, es faran els escrutnis dels vots
emesos i posteriorment es proclamaran els candidats.
La direcció del centre públic i la ttularitat del centre privat concertat han de trametre als
serveis territorials corresponents, o al Consorci d'Educació de Barcelona, còpia autentcada de
l'acta de consttució del consell escolar resultant del procés electoral, abans del 16 de gener
de 2017.
Així mateix, han d'informar de les dades de partcipació dels diferents sectors convocats tan
bon punt s'hagin celebrat les eleccions i no més tard del 16 de desembre de 2016. A aquest
efecte, el Departament d'Ensenyament posarà al servei dels centres una aplicació informàtca
de suport.
Consell escolar extraordinari
Punt únic, consttució CE. Dilluns 12 de desembre a les 19h

EQUIP DIRECTIU,
dimecres 26 d'octubre de 2016

