CONSELL ESCOLAR
Cobertura de tres vacants de representants de l’alumnat
Procediment extraordinari

Atès que es donen els supòsits contemplats en l’article 1.2.3.5. de les NOFC del nostre
centre, es convoca la cobertura de tres vacants de representants del sector alumnat al
consell escolar pel procediment extraordinari previst en l’esmentat article.
a. El període de nomenament serà de l’1 de desembre de 2022 fins a la constitució del
nou consell escolar (prevista per a desembre de 2023, un cop acabat el procés
electoral de la renovació parcial del consell escolar).
b. L’únic requisit és ser alumne/a oficial del centre durant el curs 2022-2023 i no haver
renunciat a la matrícula.
c. Les persones interessades poden manifestar la seva candidatura a cobrir aquestes
vacants mitjançant un missatge de correu electrònic enviat a eoi-hospitalet@xtec.cat
amb l’assumpte “Vacants alumnat consell escolar”. El termini serà del 14 al 28 de
novembre.
d. Si el nombre de persones voluntàries és superior a 3, el sorteig previst per a
prioritzar-les tindrà lloc a la Sala d’Actes el dia 30 de novembre a les 15 h.
e. Per qualsevol aclariment sobre el funcionament del consell escolar o el procés de
cobertura de les vacants podeu enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça eoihospitalet@xtec.cat .

Article 1.2.3.5. Cobertura de vacants en el consell escolar.
1. Si es produeix una vacant en el consell escolar, s’ocuparà d’acord amb el següent
procediment:
a) Sector alumnat:
a.1) Procediment ordinari: La vacant l’ocuparà la persona candidata que a les últimes eleccions
hagués obtingut el nombre més alt de vots sense haver estat nomenada membre del consell
escolar, sempre i quan segueixi essent alumna del centre i accepti el nomenament.
a.2) Procediment extraordinari: Si per renúncies, baixes o qualsevol altre motiu el nombre de
representants del sector alumnat és inferior a 4, les vacants no es poden cobrir pel procediment
ordinari i no està prevista la renovació del consell escolar durant el curs acadèmic, s’obrirà un
termini de dues setmanes per tal que qualsevol alumne del centre pugui manifestar la seva
disponibilitat a cobrir aquestes vacants de forma provisional, fins a la següent renovació parcial
del consell escolar. Si el nombre de persones voluntàries és superior al de places vacants del
sector alumnat s’efectuarà un sorteig per prioritzar-les, i els voluntaris que no passin a formar
part del consell escolar quedaran en llista d’espera per cobrir altres baixes que es poguessin
generar abans de la següent renovació parcial del consell.

