GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d’Educació,Investigació,
Cultura i Esport

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Benvolgudes famílies,
Com ja van informar, enguany s’ha de produir la renovació d’una part dels membres del consell
escolar del centre. La resolució d’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE de 4
d’octubre de 2021 regula la constitució i composició del consell escolar. Aquesta resolució
inclou el procés i el calendari de renovació. En el nostre cas de 2 membres del sector mares i
pares d’alumnes, 2 dels sector alumnes i 7 del sector professorat.

Volem també recordar-vos que per a tota la comunitat educativa és molt important la participació
de les mares i dels pares en el funcionament i l’organització del centre. Per tant, també és
necessària la vostra participació en aquest procés electoral. Alguns de vosaltres, possiblement
com a candidats i d’altres com a electors.
Per tal de fer possible la vostra participació en aquest procés electoral, us adjuntem el calendari
d’elecció i modalitats de vot en les eleccions del consell escolar.
Les VOTACIONS del sector MARES I PARES es faran el dijous 18 de novembre de 2021
des de les 16:00 a les 19:00 hores.
Les VOTACIONS del SECTOR ALUMNAT i del professorat es realitzaran dijous 18 de
novembre en horari escolar.
COM ES POT VOTAR?
VOT PRESENCIAL: el dia 18 de novembre de 15:30 a 19:30 en el centre.
VOT NO PRESENCIAL: des del dia 11 al 18 de novembre en l’administració del centre.
Les famílies podran participar en la votació presentant el seu vot en la secretaria del centre bé
anant personalment o a través del seu fill o filla. El vot anirà en sobre tancat i s’haurà
d’acompanyar d’un document signat delegant el vot i una còpia del DNI. Els vots rebuts es
custodiaran en la Direcció del centre i es presentaran a la Mesa el dia de les eleccions.
El centre farà arribar a les famílies tota la documentació necessària per exercir el vot no
presencial.
Us animem a participar!

Molt cordialment
Rosa Ribes Gomar
Directora IES LES FOIES
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