
INFORMACIÓ I HORARI ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2021

SECTOR PARES I MARES

Estimats pares i mares.

El motiu del present escrit és recordar-los que el pròxim dijous dia 18 de novembre de 2021

tindran lloc les eleccions a consells escolars. El horari de votacions serà de  14:00 a 18:00 hores.  La

mesa electoral se situarà en l'hall d'entrada de l'institut.

Els pares i mares també podràn votar per delegació de la següent manera:

- Introduir el vot en un sobre tancat i este al seu torn en un altre sobre major.

- Depositar en este sobre major, junt amb el sobre tancat que conté el vot, una fotocòpia del DNI,

passaport o permís de conduir de la persona que vota i una autorització escrita en la que es farà constar

el nom de la persona que autoritza i el nom de la persona autoritzada amb el número de la seua DNI o

passaport.

- Entregar el sobre per la persona delegada a la mesa electoral en el moment d'exercir la votació,

o fer-ho arribar a la Direcció del Centre.

Els pares i mares podràn votar per correu de la següent manera:

- Introduir el vot en un sobre tancat i este al seu torn en un altre sobre major.

- Depositar en este sobre major, junt amb el sobre tancat que conté el vot, una fotocòpia del DNI,

passaport o permís de conduir de la persona que vota

- Remetre a l’IES Les Dunes, c/Molivent, 2 – 03140 Guardamar del Segura, a la atenció de la

Directora del centre.

- Remetre anticipadament perquè arribe al centre abans del dia 18 de novembre

Ja teniu les paperetes amb les distintes candidatures presentades a la consergeria del centre i en

la pàgina web a disposició de tots els pares i  mares. En cada papereta es podrà seleccionar  com a

màxim a 2 candidats.

És molt important la participació per a formar un Consell Escolar representatiu dels interessos de la

comunitat escolar. Des de la Direcció del centre, vos animem a votar
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