Institut Josep Serrat i Bonastre
Direcció

Barcelona, 10 d’octubre de 2018
Benvolguts pares, mares, tutors legals, professorat , PAS i alumnes
D’acord amb les disposicions establertes en la Resolució del Departament d’Ensenyament
Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre,
per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells
escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 7720, de
05.10.2018), comunico la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL
ESCOLAR als diferents sectors de la Comunitat Educativa d’aquest centre docent públic.
Els aspectes fonamentals d’aquest procés electoral són els següents:
-

-

Inici del procés el 5 de novembre . El calendari complet es publicarà en aquesta data
tant a la pàgina web de l’Institut ( www.serratibonastre.cat ) com en els taulells
d’anuncis del vestíbul del centre. El cens electoral estarà a disposició dels electors
per a consultes a la consergeria de l’Institut. Es poden presentar reclamacions al cens
durant els dies 6 a 12 de novembre.
Les places que es convoquen són : sector de professorat 3, sector d’alumnat 2, sector
pares/mares 0, sector PAS 0.
Les candidatures es poden presentar a la secretaria del centre, (on hi trobareu els
formularis), a partir del 6 de novembre i fins el 17 de novembre ambdós inclosos.
La votació és personal, secreta i directa. No s’admet la delegació de vot ni el vot per
correu.

Recordem que el Consell Escolar és el màxim òrgan decisori pel que fa al funcionament
general del centre i està format pels següents membres:
Director
Cap d’estudis
Secretari
Sector alumnes: 4 representants
Sector pares: 4 representants (inclòs 1 representant de l’AMPA)
Sector professors : 7 representants
Representant d’administració i serveis
Representant Municipal
Us demanem el màxim de col·laboració i participació
Una cordial salutació
Antoni Torres i Beltran
Director
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El format bàsic d’aquest document és còpia de l’original vigent dipositat en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la
Qualitat.
Data impressió 10/10/2018

