
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE
MÚSICA I DANSA DE MENORCA

CALENDARI 2021

DATA ACCIÓ RESPONSABLE
13-10-2021 Constitució de la Junta Electoral, aprovació

dels censos, el calendari i els models de
paperetes i sobres

Junta Electoral

14-10-2021 Exposició pública dels censos i inici del
període de reclamacions.

Presidència Junta Electoral

15-10-2021 Informació a tota la comunitat educativa del
calendari i del procés electoral.

Presidència Junta Electoral

19-10-2021 A les 14.00 h. fi del termini de reclamacions als
censos provisionals

Secretari/Junta Electoral

21-10-2021 Reunió de la junta electoral si hi ha
reclamacions als censos per resoldre dites
reclamacions

Junta Electoral

22-10-2021 Publicació dels censos definitius Presidència Junta Electoral
29-10-2021 A les 12.00 h. final del termini de presentació

de candidatures que es farà per escrit
Secretaria/Junta Electoral

10-11-2021 Reunió de la Junta Electoral per a la
proclamació provisional de candidatures,
sorteig del membres de la mesa electoral i
sol·licitud de representants de l’Ajuntament,
de l’APIMA més representativa.

Junta Electoral

10-11-2021 Publicació i comunicació de les candidatures
provisionals i dels resultats del sorteigs de les
meses electorals.

Presidència Junta Electoral

12-11-2021 A les 12.00 h. fi del termini de  reclamacions
de candidatures provisionals.

Secretari/ Junta Electoral

18-11-2021 Reunió de la Junta Electoral, si hi ha
reclamacions a les candidatures per resoldre
reclamacions.

Junta Electoral

19-11-2021 Publicació de les candidatures definitives i inici
de la campanya electoral

Presidència Junta Electoral

22-11-2021 Convocatòria del Claustre Extraordinari per a
les eleccions.

Direcció

22-11-2021 A las 12.00 h. Fi del termini per sol·licitar
l'acreditació com a supervisora. Fi del termini
perquè els pares i mares sol·liciten els sobres i
les paperetes per votar per correu.

Secretari/ Presidència de la
Junta Electoral

23-11-2021 Eleccions de l’alumnat. Sorteig en acabar
l’escrutini si hi ha empats.

Mesa Electoral



24-11-2021 Claustre extraordinari per a l’elecció del
professorat. Sorteig en acabar l ‘escrutini si hi
ha empats.

Mesa Electoral

24-11-2021 Eleccions del personal d’Administració i
serveis.

Mesa Electoral

1-12-2021 Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar
l’escrutini si hi ha empats.

Mesa Electoral

2-12-2021 Introducció al GESTIB de la composició dels
Consells Escolars segons la tipologia del
centre, candidats, dades de participació i
membres al nou Consell Escolar, al Servei de la
Comunitat educativa de la D.G. d’innovació i
Comunitat Educativa. Validació de la direcció
del centre.

Direcció

3-12-2021 Reunió de la Junta Electoral per a la
proclamació  de candidats/es electes.

Junta Electoral

9-12-2021 Convocatòria de Constitució del nou Consell
Escolar

Direcció

14-12-2021 Sessió de Constitució del nou Consell Escolar,
elecció de la nova Comissió Permanent i
d´altres comissions si escau. Designació de la
persona encarregada d’ impulsar mesures
educatives  per fomentar la igualtat de gènere.

Consell Escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

1. Directora
2. Cap d'estudis
3. 6 docents (han de renovar quatre)
4. 3 alumnes, 2 de grau professional i 1 de grau elemental, ( han de renovar

tots).
5. 3 pares/mares/tutors/tutores legals, (han de renovar tots)
6. 1 representant del personal d’administració i serveis, (ha de renovar 1)
7. Regidor/a representant de l’Ajuntament.
8. Secretari/ària amb veu però sense vot.


