OTA IFORMATIVA-Eleccions a Consell Escolar de Centre
ormes bàsiques del procés electoral
•
•
•
•
•
•
•

Podeu presentar-vos com a candidats/es a les eleccions entregant a la Junta Electoral
la sol.licitud de la candidatura, que podeu recollir a la Secretaria del Centre.
Entrega de la sol·licitud de candidatures abans del 17 de novembre al Director del
Centre.
Podeu votar per correu o entregar el sobre a un familiar, si NO és possible la vostra
presència física. Caldrà adjuntar al sobre una fotocòpia del D.N.I.
El vot és secret, directe i no delegable.
Els electors/es hauran de acreditar la seua personalitat mitjançant el D.N.I, permís
de conduir o passaport.
Abans de les votacions heu de comprovar si esteu al cens.
Hi haurà un cens de pares/mares d'alumnes d´Infantil i Primària.

Emissió del vot
Sector de Primària
Podeu votar a un , dos o tres candidats/es dels/es que figuren en la
papereta, marcant amb una (X) en el recuadre que precedeix al candidat/a.
Màxim TRES candidats/es

Dia de les votacions...........................28 de ovembre
Horari............................de les 15 fins les 19’30 hores
Lloc.-Menjador del Col.legi

CALEDARI ORIETATIU DE LES ELECCIOS A COSELL ESCOLAR DE
CETRE
DATA
ACTIVITATS
19-10-2011
Constitució de la junta electoral
4 -11-2011
Publicació del calendari electoral
Publicació del cens electoral
Informació a la comunitat educativa del procés electoral
Del 4 –11-2011
Presentació a la Junta electoral de les candidatures dels diferents
Fins al17 -11-2011 sectors.
Del
19-11-2011 Reclamacions a la llista provisional de candidats/es.
fins al 21-11-2011
Del
21-11-2011 Resolució de les possibles reclamacions a la llista de candidatures
fins al 22-11-2011 presentades a la Junta Electoral
28 de ovembre
ELECCIOS
Fins al 9-12-2011 Proclamació de candidats/es electes al Consell Escolar de Centre
Fins al 21-12-2011 Sessió constitutiva del Consell Escolar de Centre

OTA IFORMATIVA - Elecciones a Consejos Escolares de Centro
ormas bàsicas del proceso electoral
•
•
•
•
•
•
•

Podéis presentaros como candidatos/as a las elecciones, entregando a la Junta
Electoral la solicitud de la candidatura, que podeis recoger en la Secretaría del
Centro.
Entrega de la solicitud de la candidatura antes del 17 de noviembre al Director del
Centro
Podéis votar por correo o entregar el sobre con una fotocopia del D.N.I. a un
familiar, si NO es posible vuestra presencia física.
El voto és secreto, directo y no delegable.
Los electores deberán acreditar su personalidad presentando el D.N.I , permiso de
conducir o pasaporte.
Antes de las elecciones podéis comprovar si estáis en el censo
Habrá un censo de padres/madres de los alumnos de Infantil y Primária.

Emisión del voto
Sector de Primaria
Podéis votar a uno , dos y tres candidatos/as de los que figuran en la papeleta,
marcando con una (X) en el recuadro que precede al candidato/a.
Máximo TRES candidatos /as.

Día de las votaciones...........................28 de oviembre
Horario............................ 16 a 20’30 horas
Lugar.-Comedor Escolar
CALEDARIO ORIETATIVO DE LAS ELECCIOES A COSEJOS
ESCOLARES DE CETRO
DATA
ACTIVITATS
19-10-2011
Constitució de la junta electoral
4 -11-2011
Publicació del calendari electoral
Publicació del cens electoral
Informació a la comunitat educativa del procés electoral
Del 4 –11-2011
Presentació a la Junta electoral de les candidatures dels diferents
Fins al 17 -11-2011 sectors.
Del 19-11-2011 fins Reclamacions a la llista provisional de candidats/es.
al 21-11-2011
Del 21-11-2011 fins Resolució de les possibles reclamacions a la llista de
al 22-11-2011
candidatures presentades a la Junta Electoral
28 de ovembre
ELECCIOS
Fins al 9-12-2011
Proclamació de candidats/es electes al Consell Escolar de Centre
Fins al 21-12-2011
Sessió constitutiva del Consell Escolar de Centre

