ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE CALVIÀ
ELECCIONS DE RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
DE L'EOI DE CALVIÀ
CURS 2017-2018
CALENDARI ELECTORAL
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10 d’octubre a les 19 h: constitució de la Junta Electoral. Aprovació del
calendari electoral i dels models de paperetes.
19 d’octubre a les 18:30 h: reunió de la Junta Electoral per a l’aprovació dels
censos.
del 20 al 23 d’octubre: exposició i reclamacions als censos electorals del
centre.*
24 d’octubre a les 18:30 h: reunió de la Junta electoral per resoldre les
reclamacions dels censos.
24 d’octubre a les 20 h: publicació dels censos definitius.
del 20 d’octubre al 27 d'octubre, de les 16 a les 20 h, a la secretaria del
centre: presentació de candidatures d'alumnes i professors.
2 de novembre a les 18:30h: reunió de la Junta Electoral per a la
proclamació provisional de candidatures.
7 de novembre, 16 h: publicació de les candidatures provisionals i publicació
del sorteig de les meses electorals.
Del 7 de novembre a les 16h fins als 8 de novembre a les 20 h:
reclamacions a les candidatures provisionals.*
10 de novembre a les 17 h: Publicació de les candidatures definitives i inici
de la campanya electoral.
14 de novembre a les 21 h: fi de la campanya electoral.
15 de novembre a les 17:45 h: constitució de la Mesa Electoral d´alumnes.
15 i 16 de novembre de les 18 a les 20 h: ELECCIONS ALS
REPRESENTANTS DE L´ALUMNAT. Escrutini. Un cop acabat l’escrutini, si
hi ha empats, es procedirà al sorteig públic entre les persones candidates
empatades.
17 de novembre a les 16 h: claustre extraordinari: ELECCIONS DELS
REPRESENTANTS DELS PROFESSORS. Un cop acabat l’escrutini, si hi
ha empats, es procedirà al sorteig públic entre les persones candidates
empatades.
23 de novembre a les 18.40 h: reunió de la Junta Electoral: proclamació
dels candidats electes.
24 de novembre, 17 h: Sessió de constitució del nou Consell Escolar.

LA JUNTA ELECTORAL
Bendinat, 10 d’octubre de 2017
* Les reclamacions es presentaran a la secretaria del centre en els següents horaris:
de 16 a 20h.

