ESCOLA PROFESSIONAL MONTSERRAT
Enginyer Llansó 24
Sant Vicenç de Castellet
El Sr. Daniel Mauriz Vidal, amb DNI núm. 39347467X. titular/representant de la titularitat del
centre educatiu:
CODI
DENOMINACIÓ
ADREÇA
LOCALITAT
SERVEIS TERRITORIALS

08028540
Escola Montserrat
C/ Enginyer Llansó 24
Sant Vicenç de Castellet
Catalunya Central

Estableix que a partir del dia 2 de novembre començarà el procés de renovació del Consell Escolar
del centre
Amb el següent calendari:
1. Constitució de les meses electorals el 8 de novembre de 2021.
2. Publicació del censos electorals el 8 de novembre de 2021. Tots els sectors.
3. Obertura de període de reclamacions 11 de novembre fins el 15 de novembre. (es poden
presentar a consellescolar.em@gmail.com)

4. Resolució de reclamacions. Publicació del censos definitius el 16 de novembre. Tots els
sectors.
5. Obertura del termini de presentació de candidatures el 15 de novembre, acaba 17 de
novembre a les 20h. Tots els sectors. Es presentaran a Secretaria, en unes butlletes
preparades per a fer-ho. (s’admetrà dins del termini lliurades a: consellescolar.em@gmail.com)
6. Proclamació de candidatures 18 de novembre de 2021 a les 9h.
7. Obertura termini de reclamacions de candidatures 18 de novembre, acaba el 19 de
novembre a les 20h.
8. Resolució de reclamacions. Proclamació definitiva dels candidats. 20 de novembre. Tots
els sectors. (Es comunicarà per e-mail als interessats: consellescolar.em@gmail.com)
9. Votacions 22 de novembre. Jornada electoral (Aula KOTLER)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Alumnes Grau mitjà de 9h a 11h30’
Alumnes Grau superior matí de 12h a 13h.
Alumnes Grau superior tarda de 16h a 18h.
Pares/mares i/o tutors de 16h a les 19h.
Professors a les 13h30’en reunió.
Personal d’administració i servei a les 13h30’

Resultats de cada taula un cop tancada la votació
10. Constitució del consell Escolar i pressa de possessió dimecres 15 de desembre.

En qualsevol sector que no hi hagin candidatures suficients, passaran tots
els censats a ser membres elegibles.

Totes les notificacions restaran exposades mínimament al tauler d’anuncis
de la planta baixa.
Tota comunicació sobre el procés es pot deixar a la secretaria del centre i/o al correu
electrònic: consellescolar.em@gmail.com

