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CALENDARI ELECTORAL 
Procés de renovació del Consell Escolar 
Cor de Maria Blanes 

 

Dia Accions 
Respon-

sable 

7 de 
novembre 

a) El Consell Escolar emet un informe sobre les NORMES DE PROCEDIMENT 
per a la renovació del Consell Escolar. 

b) Inici del procés electoral. Segons la Resolució ENS/2232/2018,  a partir 
del 5 de novembre de 2018.  

c) Publicació del calendari. 
d) Es constitueix la comissió electoral. 
e) Es confecciona el cens dels diferents sectors (professorat, pares, alumnes 

i PAS) i es publica el cens al taulell d’anuncis de l’escola. Comença el 
període de reclamacions al cens.  

f) Informació a la comunitat escolar de les dates  i convocatòria formal de 
les eleccions al Consell Escolar (com a mínim, 15 dies abans), entre el 26 
i 30 de novembre de 2018 (art. 2 de la Resolució ENS/2232/2018, d’1 
d’octubre). 

g) Comença el termini de presentació de les candidatures. 

Titular 

12 de  
novembre 

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

b) Finalitza el termini de presentació de les candidatures.  
c) Comença el període de reclamacions a les candidatures. 

Comissió 

15 de 
novembre  

a) Es resolen les reclamacions al cens i publicació del cens d’electors 
definitiu. 

b) Finalitza el període de reclamacions a les candidatures  

c) (un dia per resoldre-les). Si no n’hi ha, les candidatures es consideren 
definitives. 

d) Es constitueixen les meses electorals. Segons la Resolució 
ENS/2232/2018, abans de 14 de novembre de 2018. 

Comissió 

16 de 
novembre 

Es resolen les reclamacions a les candidatures i es publiquen les candidatures 
definitives. 

Comissió 

Dijous 29 
novembre

1 

a) Es realitzen les eleccions de cada sector (segons la Resolució 
ENS/2232/2018, entre el 26 i el 30  de novembre).  

b) Es pren nota de les dades de participació de cada sector  

Mesa 
electoral 

3 de  
desembre  

a) Es fa pública la composició del Consell Escolar.  
b) S’inicia el període de reclamacions a les eleccions. 
c) Es fa la convocatòria de la reunió constitutiva del Consell Escolar. 

Titular 

5 de des . Finalitza el període de reclamacions a les eleccions del Consell Escolar. Comissió 
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Dia Accions 
Respon-

sable 

10 de des. Es resolen les reclamacions a les eleccions del Consell Escolar. Comissió 

20 de 
desembre 

Es realitza la reunió constitutiva del Consell Escolar. Segons la Resolució 
ENS/2232/2018, abans del 21 de desembre. 

Director 
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