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ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS 2018 
 

DATA ACCIÓ 

 Una vegada realitzat el sorteig dels membres de la Junta Electoral, celebrada la 

reunió d’aquesta aprovant els censos i models de paperetes i publicats els censos 

de pares, mares i mestres, aquestes són les dates i accions que es duran a terme a 

partir d’ara: 

 26/10/16 A les 12.00 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per 

escrit. Podeu recollir el full corresponent a Direcció. 

05/11/16 Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de candidatures, 

sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de 

l’Ajuntament i de l’APIMA. 

07/11/16 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels 

sorteigs de les meses electorals. 

09/11/16 A les 12.00 h. fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals. 

10/11/16 Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral. 

13/11/16 Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions a les candidatures, per 

resoldre les reclamacions. 

19/11/16 Convocatòria del claustre extraordinari per a les eleccions. 

19/11/16 A les 12.00 h. fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi 

del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per 

correu. 

21/11/16 Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat. Sorteig en acabar 

l’escrutini si hi ha  empats. 

26/11/16 Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats. 

S’han d’elegir 3 representants. 

28/11/16 Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es  electes. 

29/11/16 Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar. 

05/12/16 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. 
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ART & KIDS 

Els nostres alumnes participaran a l’edició d’Art & Kids realitzant un mural per aula. L’Ajuntament 

ha informat el centre que totes les creacions estaran penjades l’horabaixa de dia 11 d’octubre. 

 

SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRES 

La Comissió de Biblioteca del centre us informa que a partir del proper dia 16 d’octubre es posarà en 

marxa el servei de préstec de la biblioteca. L’horari d’obertura serà els dimarts i dijous de 11:30h a 

12:00h (temps de pati), i els divendres capvespre de 16h a 17h. 

● Com estan distribuïts els llibres dins la biblioteca? 

 

Els llibres compten amb distintius de colors per tal d’identificar els llibres més adequats segons les 

edats (o cicles) que es troben aferrats en el llom del llibre devora el títol: 

 

- color blau per a Ed. Infantil;  

- color vermell per a 1r i 2n d’Ed. Primària; 

- color verd per a 3r i 4t d’Ed. Primària; 

- color groc per a 5è i 6è d’Ed. Primària 

- color taronja/marró per als llibres de consulta, diccionaris i de coneixements.  

 

● Com ho poden fer els alumnes per endur-se un llibre a casa? 

 

- Només un llibre per persona, i es podrà tenir fins a un màxim de 2 setmanes. 

- Els diccionaris, les enciclopèdies i els llibres de coneixements  només són de consulta a dins la 

biblioteca i no formen part del servei de préstec.  

- En el cas de retornar un llibre en mal estat o pèrdua del mateix, l’alumne haurà de pagar una 

sanció d'entre 5-20€ segons el preu del llibre, o bé substituir-lo per un altre igual o equivalent.  

 

● Per a què serveix la llibreta de biblioteca? 

És un material que serveix per a dur un registre dels llibres que s’han emportat a casa els alumnes i 

també guardar el carnet de biblioteca. Els nous alumnes de 4t d’infantil tendran la llibreta i el 

carnet de la biblioteca la propera setmana. 

Disposa de 12 caselles que tenen com a objectiu aconseguir 12 segells (gomets de diferents colors)  

per obtenir adhesius de SUPERHEROIS. Amb els 5 primers segells (o gomets de color vermell) 

obtindran l’adhesiu del 1r Superheroi. Amb els 4 segells següents (o gomets de color verd), un 

adhesiu d’una 2a Superheroïna; i amb els 3 segells restants (o gomets blaus), l’adhesiu del 3r 

Superheroi. D’aquesta manera es pretén que els adhesius siguin un reforç positiu cap al seu interès 

per la lectura.  

Abans que la persona encarregada de la biblioteca lliuri als alumnes els segells o adhesius 

corresponents, l’alumne haurà de completar una fitxa de comprensió lectora. Es tracta d’un full que 

lliurarà el responsable de la biblioteca a l’alumne/a segons el curs on estigui matriculat. N’hi haurà 

un per als alumnes d’infantil, 1r i 2n curs i un altre per als alumnes de 3r fins a 6è de primària.  

 

 


