COL·LEGI LESTONNAC-L’ENSENYANÇA
COMPANYIA DE MARIA
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya
43003 TARRAGONA
Arc de Sant Llorenç, 2 Tel. 977 23 25 19

Tarragona, 7 de novembre de 2016

ALS PARES DELS ALUMNES DE L'ESCOLA
Benvolguts:
Iniciem el procés de renovació parcial del CONSELL ESCOLAR. Segons la Resolució
ENS/2172/2016.
1- D'acord amb la legislació vigent i el R.R.I. de l'Escola, aquest any, cal procedir a la
renovació de 2 pares /mares del Consell Escolar.
2- Les Candidatures cal que tinguin:
· el nom, cognoms, i D.N.I. del candidat/a (les candidatures poden
presentar-se acompanyades de l’aval de l’AMPA o d’una relació de
pares i mares).
3- Les reclamacions i les candidatures cal presentar-les a la Secretaria del Col·legi que
les farà arribar a la Comissió Electoral.
4- Al taulell d'anuncis de recepció hi trobareu:
· la composició de la comissió electoral
· el cens electoral
· el calendari electoral
5- Recollim aquí les dates més significatives:
- El dia 7 de novembre publicació del cens
- Del 7 al 11 de novembre: possibles reclamacions del cens
- Del 7 al 11 de novembre: presentació de candidatures
- El dia 14 de novembre: es resolen les reclamacions al cens i es publica el
definitiu.
Aquest mateix dia finalitza el període de reclamacions de candidatures
- El dia 17 de novembre: es resolen les reclamacions a les candidatures i es
publiquen les definitives
- El dia 30 de novembre: acte electoral al col·legi
- El dia 1 de desembre es fa publica la composició del nou Consell Escolar del
Centre
- El dia 15 de desembre: constitució del nou Consell Escolar del Centre.
6- D'aquí pocs dies us enviarem una nova comunicació per recordar dia, hora i lloc per
a procedir a les votacions.
Per a resoldre qualsevol dubte o interrogant ens posem a la vostra disposició.
Cordialment

Per la Comissió Electoral

