
                      Barcelona, 2 de novembre de 2018 
Benvolguts/Benvolgudes, 
 
Us adjuntem el calendari del procés electoral per a la renovació dels membres del Consell Escolar del 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona. 
 
Respecte al procés volem recordar-vos les qüestions següents: 

- l’article 28.2 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius estableix:  Els 
  consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer 
  trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de  
  desembre.  Les  eleccions  per a  la constitució o  renovació de les persones membres del consell escolar  les convoca el  
  director o directora del centre públic 
- d’acord amb l’article 27.4  del mateix decret; els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer 
  curs d’educació secundària obligatòria. Així mateix en l’article 126.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
  maig, d’Educació (LOE), també s’especifica que els alumnes  podran ser elegits membres del  
  Consell Escolar  a partir del primer  curs de l’ ESO. 
- en l’article 126.3 de la LOE, s’especifica que el pare o mare designat per l’associació de pares i  
  mares més representativa en el centre   queda inclòs en el nombre de representants  en el consell  
  del sector de pares/mares (en el cas del Conservatori hi ha 4 representants de l’estament pares i 
  mares) 

 
Tenint en compte aquestes qüestions,  els membres que s’han de renovar de cada estament són:   

- estament professorat:     4  representants 
- estament alumnat:          4 representants:  2 a renovar i 2 vacants a omplir 
- estament pares i mares:              1  representant  
 
 
 

Podeu presentar la vostra candidatura omplint l’imprès que està a la vostra disposició a les oficines del 
centre i que us adjuntem amb aquest escrit-  Les candidatures es presentaran a la Direcció del centre . El 
termini per a presentar candidatures s’inicia el dia 6 de novembre i acaba el dia 19 de novembre a les 
13.00 hores i les eleccions seran el dia 27 de novembre de 2018 
El vot i la candidatura és personal, i en el cas de l’estament de pares i mares poden votar i presentar-se el 
pare i la mare. Us recordem que el vot no es pot delegar ni fer-se per correu. 
 
Esperem la participació de tots vosaltres, a fi de tenir un Consell Escolar el més representatiu possible. 
Atentament, 
 

 
Albert Llanas Rich 
Director 


