
CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR CEPA CAMP RODÓ 2022

Tota la informació serà penjada al tauler d’ANUNCIS de l’entrada i al WEB
del centre.

Dimecres  09/10/2022

Elaboració dels censos. Informació dia i hora del sorteig públic de la junta
electoral (cal avisar com a mínim 48 hores abans)

14/10/2022 11:30 (sala de professors)

Sorteig públic membres de la junta electoral constituida per:

Junta electoral: directora, 1 professor, 1 alumnes, 1 pas

Divendres 21/10/2022- 11:40 h (Despatx direcció)

Reunió de constitució de la Junta Electoral.- Aprovació, si escau, dels
censos, calendari i model de sobres i paperetes.

Dilluns 24/10/2022- 17:00 h (Palma i Sóller)

- Publicació dels censos provisionals (dossier penjat al tauler d’anuncis de
l’entrada).

- Informació pública del calendari i del procés electoral (tauler d'anuncis
entrada i pàgina web)

- Inici del termini de presentació de reclamacions als censos.

Divendres 28/10/2022- A les 21:00 h

Finalització del termini de presentació de reclamacions als censos.



Divendres 4/11/2022- A les 11:40h.

Reunió, si escau, de la Junta Electoral per a la resolució de les
reclamacions als censos.

Divendres 4/11/2022 a les 12:00 (A Palma i Sóller)

- Publicació dels censos definitius.

- Inici del període de presentació de candidatures (Sol·licitud estarà a
secretaria i penjada a la pàgina web del centre).

Dilluns 14/11/2022- A les 9:00 h

-Finalització del termini de presentació de candidatures.

Dimarts 15/11/2022- A les 11:15h

- Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de
candidatures.

- Sorteig dels membres de les meses electorals.

Dimecres 16/11/2022

- A les 18:00 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals

- Publicació i comunicació dels membres de les meses electorals.

Dijous 17/11/2022

- A les 18:00, finalització del termini de reclamacions de les candidatures
provisionals (A secretaria hi ha l’imprès)

Divendres 18/11/2022- 11:40h Reunió, si escau, de la Junta Electoral per
a resoldre les reclamacions a les candidatures.

Divendres 25/11/2022

- Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral

- Convocatòria de claustre extraordinari.



Dimarts 29/11/2022- 11:40

Claustre extraordinari: Eleccions de personal docent

Dimarts 29/11/2022- 14:15

Eleccions del personal d’administració i serveis

Dimecres 30/11/2022- Eleccions representants d’alumnes

Dijous 1/12/2022-Introducció de les dades al GestIB.

Divendres 2/12/2022 11:40 h Reunió de la Junta Electoral per a la
proclamació de candidats electes.

Divendres  2/12/2022

- Convocatòria del nou Consell Escolar.

- Publicació dels resultats.

Dimarts 13/12/2022-  11:40 Sessió de constitució del nou Consell Escolar.

-Designació de la persona encarregada de impulsar mesures educatives
per fomentar la igualtat de gènere


