
 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

 

Plaça Maria Rúbies 25005 Lleida 
www.insjoseplladonosa.cat 

 

 

 
Benvolguda família, 
 
Us informem que segons la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d'octubre, es convoquen les 
eleccions per a la renovació al Consell Escolar de Centre. 
 
Calendari electoral: 

2 de novembre 

• Publicació del calendari. 

• Es constitueix la comissió electoral. 

• Es confecciona el cens dels diferents sectors i es publica el cens al taulell d'anuncis 
de l'escola. Comença el període de reclamacions al cens. 

• Comença el termini de presentació de les candidatures.  

• Informació a la comunitat escolar de les dates de les eleccions. 

10 de novembre  

• Es constitueixen les meses electorals. 

12 de novembre 

• Finalitza el termini de reclamacions al cens electoral. Si no n’hi ha, el cens es 
considera definitiu. 

• Finalitza el termini de presentació de les candidatures. 

• Comença el període de reclamacions a les candidatures. 

15 de novembre 

• Finalitza el període de reclamacions a les candidatures. 

• Es resolen les reclamacions a les candidatures i es publiquen les candidatures 

definitives. 

• Es constitueixen les meses electorals. 

25 novembre 

• Es realitzen les eleccions de cada sector i es resolen les reclamacions que puguin 
presentar-se. Rebreu la convocatòria a votar més endavant. 

3 de desembre 

• Es fa pública la composició del Consell Escolar. 

• Es fa la convocatòria de la reunió constitutiva del Consell Escolar. 
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Qui es pot presentar en el sector dels pares i mares o tutors de l’alumnat? 

Tots els pares i mares o tutors legals dels alumnes matriculats en el centre en el moment 
de la convocatòria de les eleccions. 

En aquestes eleccions es renovaran dos membres del sector famílies. 

Adjuntem en aquest mateix mail l’imprés de presentació de candidatura. 

 

Trobareu també tota la documentació disponible a l’apartat web: 

https://www.insjoseplladonosa.cat/eleccions-consell-escolar-2021/ 

 

Cordialment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.insjoseplladonosa.cat/eleccions-consell-escolar-2021/

		2021-11-02T11:23:01+0100
	Santiago Pubill Gorgues - DNI 43710446G (AUT)




