
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR CURS 2021-2022

El pròxim dia 18 de novembre són les eleccions al Consell Escolar de l’IES Camp de Túria.
Aquest curs ens toca renovar la segona meitat del Consell Escolar: 2 mare/pares, 4 professors/ores,
2 alumnes, 1 PAS.
 En  el  Consell  Escolar  hi  ha  representants  del  professorat,  de  les  famílies,  de  l’alumnat  i  del
personal d’administració i serveis. Aquests es  reuneixen varies vegades al llarg del curs per tractar
sobre aspectes que afecten molt directament el dia a dia de l’IES.
És important que tots els sectors hi participen i hi estiguen representats.

En les eleccions del pròxim 18 de novembre TOTS podeu participar de dues maneres:
votant i, si ho desitgeu, presentant-vos com a candidats del sector de pares. No cal formar part de
l’AMPA  en cap dels dos casos. El calendari d’aquest procés electoral serà el següent:

• 25 d’octubre: S’obri el procés d’admissió de candidatures.
• 2 de novembre: Data final d’admissió de candidatures, 12 h.

                         
• 3 de novembre: Publicació de la llista provisional de candidats.
• 5 de novembre: Reclamacions a la llista provisional de candidats.
• 8 de novembre: Llista definitiva de candidats.

                           Darrer dia per sol·licitar el vot per correu.

• 9 de novembre: La junta electoral resol possibles reclamacions a la llista definitiva.
• 10 de novembre: Donar butlletes i sobre a les famílies que  ho hagen demanat, per a votar

per correu.
• 18 de novembre: ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR.

Les famílies podreu vindre a votar a l’IES Camp de Túria per la vesprada de 17h a 19 h.

Si no podeu vindre a votar, podeu exercir el dret de vot fent-lo arribar per correu o amb
una altra persona que el duga. Per poder votar d’aquesta manera heu de sol·licitar-ho al centre
omplint la butlleta que hi ha al final d’aquest escrit i fent-nos-la arribar amb el vostre fill o filla el
més prompte possible, sempre abans del dia 8 de novembre. Aquesta butlleta s’haurà de dur a la
secretaria  de  l’IES.  Atenció,  sols  podran  votar  per  correu  aquells  que  ho  hagen  demanat
omplint la butlleta. A tots els que ho demanen, els farem arribar la documentació necessària amb
les instruccions entre els dies 10 i 12 de novembre; podran votar des del moment que ho reben fins
que es tanque la mesa electoral.

La directora

Sara Peris Soler

RETALLEU LA BUTLLETA PER LA LÍNIA I DUGUEU-LA A SECRETARIA EN CAS DE NO PODER VINDRE A VOTAR AL CENTRE

En __________________________________________________________  , DNI:__________________________,  i 

Na___________________________________________________ DNI:__________________________,  pare/mare/tutor-a legal de 

l’alumne________________________________________________del grup____________________: Desitgem exercir el dret al vot per correu en 

les eleccions al Consell Escolar de l’IES Camp de Túria. Demanen que se’ls faça arribar la documentació i les instruccions necessàries.

____________________,_______de______________de 2021

     Signatura                                                                                                                                                        Signatura        
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