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D'acord amb la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre (DOGC de 29‐9), de convocatòria d’eleccions per a 
renovar els membres dels consells escolars dels centres docents privats concertats, es convoquen eleccions 
per a renovar els representats al Consell Escolar del I.P. ESCOLES PROFESSIONALS SALESIANES DE 
SARRIÀ, d’acord amb els criteris i el calendari següents: 
 
Tota la informació sobre el procés de renovació del Consell Escolar es trobarà a una cartellera a la recepció 
de l'escola, llevat del cens electoral que podreu consultar a la mateixa recepció a partir del dia 6 de novembre, 
però us remarco: 
 

• Les reclamacions al cens dels electors cal que la persona interessada les presenti per escrit al Titular 
abans del dia 8 de novembre a les 20h. Les candidatures s’han de presentar per escrit al Titular, entre 
el 5 i el 12 de novembre abans de les 20h. Les reclamacions a les candidatures cal que la persona 
interessada les presenti per escrit al Titular abans del dia 17 de novembre a les 20h. 

 
Pares i mares 
 

• S’han d’escollir 2 representants dels pares i mares de l’escola. 
 

• L’elecció dels representants dels pares i mares d’alumnes tindrà lloc el dia 22 de novembre. La mesa 
electoral estarà al replà de pujada a l’auditori. L’acte començarà a les 19:00h i finalitzarà a les 21:00h 

 
Professors 
 

• S’han d’escollir 2 representants dels professors: 1 del sector de Batxillerat i 1 del sector de Cicles 
Formatius. 

 
• L’elecció dels representants dels professors tindrà lloc el dia 27 de novembre. La mesa electoral estarà 

a F001 amb el següent horari: de 13:30 a 15:30h. 
 

Alumnes 
 

• S’han d’escollir 1 representant dels alumnes de batxillerat concertat, i un representant dels alumnes 
de Formació Professional. 

 
• L’elecció dels representants dels alumnes tindrà lloc el dia 26 de novembre a l’hora de l’esbarjo. La 

mesa electoral de batxillerat concertat estarà en la planta baixa de l’edifici de batxillerat. Per a Formació 
Professional de  torn de matí hi haurà dues meses electorals, una  al replà entre Electricitat i Arts 
Gràfiques i una altra a l’entrada de Mecànica i per al torn de tarda una a la porteria. 

 
Personal d’Administració i Serveis 
 

• S’ha d’escollir un representant del personal d’administració i serveis. 
 

• L’elecció del representant del Personal d’Administració i Serveis tindrà lloc el dia 26 de novembre. La 
mesa electoral estarà a F001 de 9:30 a 10:30h,  i de 15:30 a 16:00h.   
 

 
 

Barcelona, 5 de novembre de 2018  
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