
 

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS DE LES LLARS D’INFANTS DE 
LLAGOSTERA 

El Consell Escolar és l’òrgan de govern i participació de la Llar d’infants. En ell hi estan 
representats tots els sectors de la comunitat educativa : pares i mares , mestres, Ajuntament 
i personal no docent. 
Aquest curs es convoquen eleccions per a la creació dels dos consells escolars del les llars 
d’infants. Un consell per al Niu i un per al Carrilet. 
La vostra participació en les eleccions per creació d’aquests Consells és molt important per a 
les Llars  i, per tant, per a l’educació dels vostres fills i filles. 

Cada Consell Escolar està format per: 
   1 directora 
   2 representants del personal educador  
   2 representants dels pares i mares   
   1 representant de l’Ajuntament 

Als pares i mares  us correspon venir a votar el dia 28 de novembre per a triar el 
representant del vostre sector. 

El calendari d’ aquestes eleccions és el següent : 

DIA  MES   ACTUACIÓ 
5       novembre   Publicació dels censos dels diferents sectors 
6 al 8            novembre   Reclamacions censos 
9       novembre   Sorteig públic per a l’elecció dels membres de  
     la mesa a les 9:15 a la sala de plens 
12       novembre   Constitució meses 
13       novembre   Publicació cens electoral definitiu 
14 al 16       novembre   Presentació candidatures (sector pares) 
19       novembre   Publicació candidatures (sector pares) 
20 al 27       novembre   Campanya electoral 
28       novembre   Eleccions sector pare i mares. Votació. Les meses  
     electorals estaran situades a les Llars. L’horari serà 
     Matí    8:30   a   9:30  h. 
     Tarda   15:00   a   16:00 h. 

Tota aquesta informació : el cens, els horaris i altres novetats que es produeixin,  
seran exposades en els taulers d’anuncis de les Llars. 

QUI POT SER CANDIDAT/A ? 
Els pares i mares que figurin en el cens electoral poden ser representants del   
sector pares 

RECORDEU : 
- TÉ DRET A VOTAR TANT EL PARE COM LA MARE 
- COM EN TOTA VOTACIÓ EL VOT ÉS PERSONAL I INTRANSFERIBLE 


