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La junta electoral informa que segons l’Ordre de 10 d’octubre de 1997, i la Resolució de
20 de setembre de 2013, de la directora general d’Innovació, Ordenació i Política
Lingüística, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de determinats centres
docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana.
- Seran persones electores i elegibles tots els membres de la comunitat educativa.
- El model per a presentar la sol·licitud de candidaturas està a disposició de la comunitat
educativa i el termini per a la seua presentació és fins el dia 15 de novembre, de 9 a 14h
a la secretaria del centre.
- Les candidaturas a votar són:
5 professors
4 pares/mares més un representant de l'AMPA
2 alumnes
1 administració i serveis
- Les votacions seran el dia 28 de novembre, amb el següent horari:
PROFESSORS: Claustre a les 10.50h
ALUMNES DE DIÜRN: a partir de les 9.10h es votarà per classes
ALUMNES DE VESPERTÍ i NOCTURN: de 19.30 a 20.30h
PARES/MARES: de 13 a 15h i de 19 a 21h.
- Votació per correu (Pares/mares)
La junta electoral repartirà les paperetes i els dos sobres que podran presentar els
fills a la mesa electoral. Dins del sobre gran que haurà de signar l’elector a la solapa es
posarà la còpia del DNI, passaport o permís de conduir i l’altre sobre amb la votació
realitzada. Els dos sobres han d’estar tancats i hauran d’arribar a la mesa electoral
corresponent abans del començament de l’escrutini.
- Tot el que fa referència a l’Ordre de 10 d’octubre de 1997, per la qual es regula l’elecció
dels consells escolars de centres públics, així com la Resolució de 20 de setembre de
2013, i també el cens electoral, està exposat al taulell d’anuncis del centre.
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