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Cor de Maria Sant Celoni és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya pertanyent a la xarxa d’escoles de la Fundació Educativa Cor de Maria. 

 

Procés de renovació del Consell Escolar 
CALENDARI 

El Consell Escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.  

El Consell Escolar és informat, debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats 

pel centre. Els membres són elegits per un període de quatre anys. 

DIA ACTUACIONS 

  

Dia 31 d’octubre El Consell Escolar aprova  les NORMES DE PROCEDIMENT. 

2 de novembre Comença el procés de renovació del Consell Escolar. Estigueu atents al correu! 
Publicació de les NORMES DE PROCEDIMENT i del CALENDARI. 
Publicació del cens d'electors i inici del termini de reclamacions. 
Informació a la comunitat educativa sobre les dates de les eleccions. 
Inici del termini de presentació de candidatures. 

9 de novembre Constitució de la comissió electoral. 
Constitució de les meses electorals. 
Acaba el termini de presentació de reclamacions al cens d'electors. 
Acaba el termini de presentació de candidatures i comença el termini de reclamacions a 
les candidatures. 

16 de novembre Acaba el termini de presentació de reclamacions a les candidatures. 
Reunió de la comissió electoral: 
Resolució de les reclamacions al cens d'electors. 
Publicació del cens d'electors definitiu i de les candidatures. 
Convocatòria oficial de les eleccions de cada sector. 
Resolució de les reclamacions a les candidatures i publicació de la llista definitiva dels 
candidats de cada sector. 

23 de novembre Dia de les votacions. ELECCIONS dels representants dels diferents sectors. 
Professorat  
  Lloc: Sala de Professors 
  Hora:13:00 a 13:30h 

 Alumnat ESO                                      
  Lloc: Aula STEAM 

    Hora: 11:30 a 12:30h 
  Famílies d'alumnes 
  Lloc: Aula de Música 
  Hora: 12:30h a 13:00h i de 16:30 a 17:30h       
Personal d’Administració i Serveis 
  No es convoca 

Acaba el termini de designació dels representants de la titularitat i de l’AFA. 

Dia 24 de novembre Publicació oficial de la composició del consell escolar. 
Convocatòria de la reunió constitutiva del nou consell escolar. 

Dia 14 de desembre Constitució del nou consell escolar. 

Dia 20 de desembre Finalitza el període de comunicació oficial de la constitució del consell escolar al Delegat 
territorial del Departament d’Educació. 

 
 Sant Celoni, 2 de novembre de 2021 

 
 Nemesio Rocamora Vicario 

Titular de la Fundació Educativa Cor de Maria 

P.P. La directora del Centre 
Judit Lacomba i Masmiquel 


