
CALENDARI  DE  LES  ELECCIONS  AL  CONSELL  ESCOLAR         
DE   L’IES   QUARTÓ   DEL   REI   
  
  
  

Reunits   el   dia   8   d'octubre   de   2021,   la   junta   Electoral   estableix   el   següent   calendari:   
  

14/10/2021    Informació   calendari   i   procés   electoral.   Publicacions   dels   censos   i   inici   període   
de   reclamacions.    Inici   del   període   per   presentar   candidatures.   
  

19/10/2021   14:00   Fi   termini   per   presentar   reclamacions   als   censos.   
  

21/10/2021   Reunió   junta   electoral   resoldre   reclamacions   a   les   8:00h.   
  

22/10/2021   Publicació   censos   definitius.   
  

29/10/2021   12:00   h   Finalitza   període   per   presentar   candidatures.   
  

09/11/2021    dijous   a   les   8:00h    reunió   de   la   junta   electoral,   proclamació   de   
candidats,   sol·licituds   representants   ajuntament,   apima,   associació   d'alumnes,   
entitat   empresarial.   Sorteig   membres   meses   electorals.   
  

10/11/2021   comunicació   i   publicació   de   candidatures   provisionals   i   membres   de   les   meses   
electorals.   
  

12/11/2021   a   les   12:00   hores   termini   reclamacions   candidatures   i   meses   electorals.   
  

18/11/2021   a   les   8:00h   reunió   junta   electoral   per   resoldre   reclamacions.     
  

19/11/2021   publicació   de   candidatures   definitives   i   inici   de   la   campanya   electoral.   
  

22/11/2021   Convocatòria   del   Claustre   Extraordinàri   per   a   les   eleccions.   A   les   12:00   h.   fi   
del   termini   per   sol·licitar   l’acreditació   com   a   supervisor/a.   Fi   del   termini   perquè   els   pares   i   
mares   sol·licitin   els   sobres   i   les   paperetes   per   votar   per   correu.   
  

24/11/2021   Eleccions   alumnat,   en   horari   lectiu,   una   hora   cada   100   alumnes,   de   8:30   a   
13:30h.   Sorteig   en   acabar   l'escrutini   si   hi   ha   empats.   
  

24/11/2021   Claustre   extraordinari   elecció   del   professorat.   Eleccions   PAS,   a   les   14:05h.   
Sorteig   en   acabar   l'escrutini   si   hi   ha   empats.   
  

25/11/2021   Eleccions   pares   i   mares,   de   8:00   a   14:00   h.mares.   Sorteig   en   acabar   l'escrutini   
si   hi   ha   empats.   
  

01/12/2021   a   les   8:00h   reunió   de   junta   electoral   i   proclamació   de   candidats   electes.   
Introducció  al  GESTIB  de  la  composició  dels  consells  escolars  segons  la  tipologia  de               



centre,  candidats,  dades  de  participació  i  membres  del  nou  Consell  Escolar  al  Servei  de                
Comunitat   Educativa   de   la   D.G.   d'Innovació   i   Comunitat   Educativa.     
  

09/12/2021   convocatòria   constitució   CE.   
  

14/11/2021   Remissió   de   les   actes   de   les   eleccions,   dades   de   participació   i   la   composició   
del   nou   Consell   Escolar   al   Servei   de   Comunitat   Educativa   de   la   D.G.   d'Innovació   i   
Comunitat   Educativa.   
  

14/12/2021   Sessió   de   constitució   del   nou   Consell   Escolar,   elecció   de   la   nova   Comissió   
Permanent   i   d'altres   comissions   si   escau.   Designació   de   la   persona   encarregada   de   
impulsar   mesures   educatives   per   fomentar   la   igualtat   de   gènere.   
  

S'ha   de   votar   a   1   representant   de   PAS,   4   representants   del   professorat,   2   representants   
de   l'alumnat,   2   representant   de   pares/mares/tutors   legals   i   sol·licitar   el   representant   de   
l'ajuntament,   l'APIMA   i   associació   de   l’alumnat.   
  

El   cens   electoral   s'aprova   a   data   8   d'octubre   de   2021.   


