
Eleccions a Consell Escolar 2013.
El consell  escolar  de l’institut  és l’òrgan de participació  dels diferents  sectors de la

comunitat educativa en el govern dels centres. En ell estan representats el professorat

del centre, l’alumnat, el P.A.S. i els pares i mares.

Ara es renova la segona meitat del sector de pares i mares, que són 3 membres. Per tal

de facilitar la major participació possible, la Junta Electoral ha establert el procediment

següent de vot:

1. Són electors  tots els  pares,  mares o tutors legals dels  alumnes matriculats  al

centre, i per tant, el dret a elegir correspon al pare i a la mare o, si és el cas, als

tutors legals.

2. En cada  sobre groc que vostés han rebut del seu fill/a  hi  ha  dos sobres

blancs i dues paperetes amb els noms dels candidats, a més d’aquest full

explicatiu.

3. Vostés hauran de marcar amb una creu els candidats que trien fins un màxim

de 2 candidats.

4. Cal introduir cada papereta en el seu sobre blanc i tancar-lo per assegurar el

secret del vot.

5. El sobre o sobres blancs s’hi ficaran en el sobre groc, junt amb una fotocòpia

del D.N.I. (o passaport o permís de conducció).

6. Cal que el sobre groc estiga signat en la solapa per cadascun dels

votants.

7. L’alumne dipositarà en la secretaria del centre el sobre groc, tot a més tardar

abans de les 14 hores del 27 de novembre de 2013.

8. Així mateix, si vostés no trien aquest sistema de votació, sempre podran exercir

el seu dret de vot de forma personal durant el 28 de novembre de 2013 des de les

8 fins les 18 hores d’aquesta jornada electoral en les dependències del centre.

LA JUNTA ELECTORAL.

P.E. En cas de dubte poden cridar al 962249080 i preguntar pel director, que actua com 
a president de la junta Electoral, o mitjançant el correu electrònic 
director@ieslluissimarro.org, o consultant la pàgina web del centre www.ieslluissimarro.org 

http://www.ieslluissimarro.org/
mailto:director@ieslluissimarro.org


El procediment de votació, pas a pas, és el següent:

1)En la papereta de vot, assenyaleu amb una creu

els  candidats  elegits  fins  un  màxim  de  dos

candidats.

2)Introduïu  la  papereta  en  el  sobre  blanc,  i

tanqueu-lo.

3)Poseu els sobres blancs dintre del sobre groc.

4)Fiqueu  també  una  fotocòpia  del  D.N.I.  (o

passaport  o  permís  de  conducció)  en  el  sobre

groc.

5)Signeu la solapa del sobre groc, i tanqueu-lo.

6)Doneu-li  als  vostres  fills/es  aquest  sobre  groc

perquè el  diposite  a  la  Secretaria  de l’institut,

quan més aviat millor, i sempre abans de les 14

hores de 27 de novembre.
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