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A tota la comunitat educativa de l’IES Gaia: 

 

 Aquest curs 2021-2022 es convoca renovació parcial del Consell Escolar. El 

Consell Escolar es el màxim òrgan de participació de la comunitat educativa en el 

govern d’un centre educatiu. En ell estan representats alumnat, pares i mares, 

professorat i personal d’administració i serveis. Per a que siga representatiu es 

fonamental que es participe des de tots els sectors, tant en la presentació de candidats 

com en l’elecció del mateixos.  

 Amb aquesta finalitat es posa en coneixement de tota la comunitat educativa el 

calendari relatiu a dit procés electoral: 

 

❖ SORTEIG COMPOSICIÓ JUNTA ELECTORAL: 15 DE NOVEMBRE 

 

❖ CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL: 18 DE NOVEMBRE 

 

❖ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: DES DEL 20 

d’OCTUBRE FINS EL 3 DE NOVEMBRE. En la secretaria del centre està 

disponible la documentació necessària per a presentar les candidatures. 

 

❖ PUBLICACIÓ LLISTES PROVISIONALS DE CANDIDATS: 4 DE 

NOVEMBRE 

 

❖ RECLAMACIONS: 5-8 DE NOVEMBRE 

 

❖ PUBLICACIÓ LISTES DEFINITIVES DE CANDIDATS: 11 DE 

NOVEMBRE 

 

❖ VOTACIONS: 18 DE NOVEMBRE 

 

 La mesa electoral del sector de pares/mares pel lliurament del voto romandrà 

oberta, en las dependències del centre, en horari que s’anunciarà oportunament. No 

obstant, és possible realitzar el vot per delegació: per això, la persona que ho desitge pot 

dirigir-se a la direcció o a la secretaria del centre, on els informaran del procés a seguir 

(es pot consultar el DOCV de 26.07.2016, art. 14).  

 

 Qualsevol reclamació o aclariment sobre el procés electoral s’ha de remetre a la 

Junta Electoral. 

  

 Les eleccions a consells escolars estan regulades per la següent legislació: 

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2021 (DOGV de 07.10.2021); DECRET de 22 de juliol 

de 2016 (DOGV de 26.07.2016) i Decret de 29.11.2019 (DOGV de 09.12.2019) 

 

En Sant Vicent del Raspeig a 13 d’octubre de 2021 

 

LA DIRECCIÓ 
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