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Curs 2016-2017
Eleccions per la renovació dels membres del Consell Escolar
de l'institut Torre del Palau (renovació parcial: la meitat)
Segons la RESOLUCIÓ ENS/2172/2016 de 13 de setembre de 2016, publicada al
DOGC número 7215, amb data 28/9/2016
RENOVACIÓ PARCIAL DELS SEGÜENTS MEMBRES:
Sector professorat: 3 membres
Sector famílies:
2 membres
Sector alumnat:
1 membre
Sector PAS:
1 membre
PUBLICITAT DE TOT: tota la informació que se’n derivi del procés es penjarà en el
tauler del centre, situat en la zona de secretaria. Es pot accedir durant l’horari escolar.
CALENDARI DE L'INSTITUT TORRE DEL PALAU
7 de novembre

Inici del procés

8 de novembre

Publicació de les llistes de tot el cens electoral
provisional al tauler de secretaria ( opcional:
DNI amb els 4 últims dígits xifrats).

9,10 i 11 de novembre

Reclamacions al cens electoral.

14 de novembre

Resolució de les reclamacions, aprovació i
publicació del cens definitiu.
Sorteig per designar els membres vocals de les
meses electorals.

15 de novembre

- Constitució de les meses electorals
- Publicació del cens definitiu.
- Inici període presentació candidatures a la
direcció del centre. Cada candidat i candidata
pot donar a conèixer les seves propostes: tauler
del centre, vídeos penjats al canal de Youtube
del centre, web, blog, xarxes socials, etc. (cal
que s’adreci a la direcció i aporti la verificació
d’on es troba la informació per difondre-la
després).

Fins el 21 de novembre Termini de presentació de candidatures de tots
els sectors a la direcció de l'institut.
23 de novembre

Últim dia per a la publicació de les candidatures
dels diferents sectors.
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25 de novembre

Últim dia per a la presentació de sol·licituds per
actuar de supervisor/a de sector pares o mares o
d’alumnat.

28 de novembre

Votacions sectors alumnat i famílies. Cal portar Alumnes:
el DNI. Votació personal, directa i secreta.
matí, al lloc
indicat.
Famílies: de
8:15 a 14:45
hores a la
zona de
secretaria de
l’institut.

30 de novembre

Votacions sectors professorat i PAS. Votació
personal, directa i secreta.

1 de desembre

Publicació dels resultats de les votacions al
tauler informatiu de Secretaria del centre

Dimarts 13 de
desembre

Constitució del Consell Escolar resultant

Abans del 16 de
desembre

La Direcció de l'institut tramet als Serveis
Territorials del Departament d'Ensenyament al
Vallès Occidental les dades de participació dels
diferents sectors convocats.

Abans del 16 de gener
de 2017

La Direcció de l'institut tramet als Serveis
Territorials del Departament d'Ensenyament al
Vallès Occidental còpia autenticada de l’acta de
constitució del Consell Escolar resultant del
procés electoral.
També, les dades de participació dels diferents
sectors.

El President del Consell Escolar
Evaristo González Prieto
Terrassa, 18 d’octubre de 2016

