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Estimades i estimats mares i pares: 

El motiu del present escrit és informar-vos que el dia 21 de novembre de 2019 se celebraran eleccions a consells 

escolars. 

Respecte al sector de pares i mares procedeix renovar la 1a meitat. Per tant, el nombre de representants per aquest 

sector que hauran de ser triats és de dos, més un per designació directa de l'AMPA. 

Aquells de vosaltres que desitgeu presentar candidatura, podreu recollir l'imprés corresponent en la Consergeria del 

centre o descarregar-lo de la web i entregar-lo emplenat a la Secretària, Marisol Lucas, acompanyat d'una fotografia 

grandària carnet i un còpia del DNI. El termini per a la presentació de candidatures és des del 22 d'octubre fins al dia 

6 de novembre a les 13:00h. 

Segons l'Art. 45 del Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic 

i funcional dels instituts d'educació secundària: 

Per a l'elecció dels representants dels pares i mares seran electors i elegibles tots els pares, mares o tutors legals 

d'alumnes que estiguen matriculats en l'institut i que figuren en el cens. L'elecció es produirà entre els candidats 

admesos per la junta electoral. Les associacions de pares i mares d'alumnes, legalment constituïdes, podran 

presentar candidatures diferenciades. 

Dins del termini i en la forma escaient es farà arribar a tots els pares i mares una circular informativa indicant l'horari 

de les votacions, així com la forma de conducta en cas de vot per correu. 

Així mateix, indicar a tots els pares, que a partir del dia 16 d'octubre estarà a la disposició de tots el cens electoral per a la seua 

comprovació en el tauler d'anuncis del vestíbul. En cas d'errors, el termini per a rectificacions serà fins al 18 d'octubre. 

En la pàgina web del centre (www.ieslesdunes.com) es pot accedir al calendari d'actuacions i dates del procés 

electoral. 

És molt important la participació per a formar un consell escolar representatiu dels interessos de la comunitat escolar. 

Seria convenient una participació elevada, així com la presentació del major nombre de candidatures possibles. Al 

llarg del mandat del consell escolar és habitual que es produïsquen vacants, les quals han de ser cobertes 

obligatòriament pels candidats no elegits en les eleccions per ordre del nombre de vots rebuts. Si no hi ha candidats 

no hi ha possibilitat de substitució i per tant no hi ha representació. 

Atentament, 

 
Isidra Bellot Amorós / Directora 




