Benvolguda alumna/Benvolgut alumne,
Com probablement sabeu, l’escola compta amb un Consell Escolar, que és l’òrgan de participació de la
comunitat escolar en el govern del centre.
Membres

Funcions (resum)

Hi estan representats:





l’equip directiu (director i cap d’estudis)



el professorat (5 representants)



l’alumnat (5 representants)



el personal d’administració i serveis (1

l’escola.




representants

participen

en



visió i les inquietuds dels seus companys. Per
és

molt

important

una

representació

completa i variada de tots els sectors.

cions.



Consell a més de les vacants que hagin quedat.

Fer propostes per millorar el funcionament del
centre, les instal·lacions i la gestió.



Proposar i impulsar mesures i iniciatives que
afavoresquin la convivència, la igualtat, la salut,
la prevenció de la discriminació, etc.

Cada sector tria els seus representants en unes
eleccions. Cada dos anys es renova la meitat del

Analitzar i valorar el funcionament del centre, el
rendiment escolar i els resultats de les avalua-

les

deliberacions, voten les decisions i aporten la
això

Participar en la selecció del director i, si escau,
proposar-ne la revocació.

l’Ajuntament de Calvià (1 representant)

Aquests

Aprovar i avaluar la Programació General Anual i
el pressupost del centre.

representant)


Aprovar i avaluar els projectes i normes de



Conèixer les conductes contràries a la convivència i, si escau, revisar les mesures adoptades.

Renovació de representants 2021
Enguany es faran eleccions per elegir:

•
•

3 representants del professorat

•

5 representants de l’alumnat

1 representant del PAS

◦
◦

2 per un mandat de 4 anys
3 per un mandat de 2 anys (substitució de vacants)

Candidatures
Si trobau que podeu:


Assistir a tres o quatre reunions durant el curs



Valorar el funcionament de l’escola i fer propostes per millorar-lo



Participar en les decisions que afecten la comunitat escolar, tant present com futura



Recollir inquietuds, propostes o queixes dels vostres companys i transmetre-les al Consell

Us animam a presentar la vostra candidatura, a secretaria entre el 25 d’octubre i el 5 de novembre.
Eleccions
Els dies 23 i 24 de novembre es duran a terme les eleccions dels representants de l’alumnat,
abans o després del vostre horari habitual. És important que hi participeu per tal que la vostra veu estigui
representada. Per assegurar-vos de poder fer-ho, comprovau que sou al cens electoral que està exposat
al panell d’anuncis de l’escola.
També heu de saber que aquests dies us pot tocar, per sorteig, formar part de les meses electorals.

Calendari electoral
dj. 14 d’octubre Constitució de la Junta Electoral.
dv. 15 d’octubre Exposició pública del calendari i els censos provisionals.
dl. 18 - dc. 20 d’octubre (16h) Reclamacions als censos provisionals (secretaria).
dj. 21 d’octubre (16:30h) Resolució reclamacions censos.
dv. 22 d’octubre Publicació de censos definitius.
dl. 25 d’oct. (16h) - dv. 5 de nov. (17h) Presentació de candidatures (secretaria).
dt. 9 de novembre (16:30h) Proclamació de candidatures i sorteig de meses electorals.
dt. 9 de novembre Publicació de candidatures provisionals i de la composició
de les meses electorals.
dc. 10 (16h) - dv. 12 de novembre (17h) Reclamacions a les candidatures (secretaria).
dt. 16 de novembre (16:30h) Resolució reclamacions candidatures.
dt. 16 de novembre Publicació de les candidatures definitives.
dt. 23 i dc. 24 de novembre Eleccions dels representants de l’alumnat.
dv. 26 de novembre Claustre extraordinari per a l’elecció dels representants
del professorat
dv. 26 de novembre Eleccions del representant del PAS
dt. 30 de novembre(16:30h) Proclamació de candidatures electes
dv 3 - dv. 10 de desembre Constitució del Consell Escolar
Informació
Tota la informació referida al procés de renovació del Consell Escolar es publicarà i s’actualitzarà tant al
panell de l’EOI (davall l’escala del hall) i al web de l’escola (www.eoicalvia.com). Així mateix, el tutor de
cada curs n’anirà informant el grup periòdicament.
Si teniu dubtes, podeu adreçar-vos al vostre professor o escriure a eoicalvia@eoicalvia.com

Agraesc la vostra atenció i agrairé la vostra participació en aquest procés, sovint poc conegut però alhora
tan important, especialment als qui us presenteu com a candidats i als que formeu part de les meses
electorals.
Atentament,
Toni Picornell
Director
Bendinat, 15 d’octubre de 2021

