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INFORMACIÓ ELECCIONS CONSELL  ESCOLAR 

 
ELECCIONS DE REPRESENTANTS 
 

 PARES/MARES ALUMNES PROFESSORS/ES PAS 

CE INFANTIL 2 
 

0 2 1 

CE PRIMÀRIA/SECUNDÀRIA 2 
 

1 2 1 

Els candidats deuran entregar una sol·licitud de presentació de candidatura segons model adjunt. 
 
 
CALENDARI 
 

 OCTUBRE NOVEMBRE  DESEMBRE 

CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL 
 

16   

ADMISSIÓ/PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 
 

 FINS AL 7  

PUBLICACIÓ DE CANDIDATS/ES 
 

 7  

RECLAMACIONS 
 

 FINS AL 9  

RESOLUCIÓ I PROCLAMACIÓ 
 

 13  

ELECCIONS 
 

 23  

PROCLAMACIÓ CANDIDATS ELEGITS 
 

  1 

 
 
HORARI D’ ELECCIONS 
 

 INFANTIL PRIMÀRIA/SECUNDÀRIA 

PARES/MARES 16:00 a 18:00 hores en el 
menjador. 

16:00 a 18:00 hores en el 
menjador (entrada pel C/ 
Major). 

ALUMNES  9:50 a 10:45 hores en l’àula de 
tecnología. 

PROFESSORS/ES 12:50 a 13:15 hores en el 
despatx de direcció. 

10:30 a 11:15 hores en la sala 
de professors. 
 

PAS 12:30 a 13:00 hores en el 
despatx de direcció. 

12:00 a 13:00 hores en 
Secretaria. 
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NORMES PER CELEBRAR LES ELECCIONS A NIVELL DELS PARES  

  

1. Tot el procés electoral està regulat per les disposicions legals vigents i coordinat per la JUNTA 

ELECTORAL DEL CENTRE, composta pel director, dos membres del professorat i dos pares o mares, 

que han estat elegits per sorteig, d'acord amb la legislació vigent.  

  

2. El CENS dels pares i mares o tutors s'haurà publicat en el tauler d'anuncis el dia 16 d’octubre i 

estarà fins el dia 16 de novembre per poder realitzar esmenes.  

  

3. Per votar és necessari estar en el cens electoral i portar el DNI o document semblant.  

  

4. Es pot votar per correu o procediment semblant d'acord amb el que s’estableix en el Decret 

93/2006 de 22 de juliol. 

  

5. ELECTORS: seran electors tots els pares i mares o, si pertoca, els tutors legals del alumnes 

matriculats al centre i que estiguen en el cens publicat. Podran votar els pares i les mares.  

  

6. ELEGIBLES: tots els pares, mares o tutors que hagen presentat la seua candidatura com a 

representants dels pares d’Infantil-Primària o ESO segons estiguen al cens d’Educació Infantil-

Primària o Secundària.  

  

7. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:  

Termini: fins al 6 de novembre, inclusivament.  

Lloc: Secretaria del Centre.  

Manera: reomplir l'imprès que trobareu en la pàgina web o en la Secretaria del Centre, amb les 

dades personals i la manifestació expressa de disposició d'assumir la representació dels pares, si 

són elegits.  

  

8. PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES:  13 de novembre.  

  

 

mailto:secretaria@colegiosanbartolome.es
http://www.santbertomeu.es/


                                          
 Carrer Major, 40-42  46110 GODELLA  (València) 

   Tel. 96 363 97 02  Fax. 96 363 75 84 

                           Extensió Educació Infantil: 
      Carrer Divisoria, 7 acc. 46100 BURJASSOT (València) 

            Telèfon 96 390 64 12 

  e-mail: secretaria@santbertomeu.es 

web:www.santbertomeu.es 

 

9. ACTE ELECTORAL: Tindrà lloc el 23 de novembre, segons les normes següents:  

Infantil: 

Lloc: Centre Educatiu Sant Bertomeu Infantil (Menjador) 

Horari: de: 16:00 a 18:00 hores. 

 

Primària i Secundària: 

Lloc: Centre Educatiu Sant Bertomeu Primària/Secundaria (Menjador, entrada pel C/ Major) 

Horari: de: 16:00 a 18:00 hores. 

 

Mesa electoral: formada per quatre pares, mares o tutors elegits per sorteig d'acord amb la 

legislació vigent. Actuen de president/a i secretari/ària les persones designades pels membres de 

la mesa.  

El sorteig de les meses electorals dels pares i mares, alumnes i PAS es realitzarà el proper dia 26 

d’octubre.  

Escrutini: es farà públic una vegada acabades les votacions.  

  

10. En les paperetes , que proporcionarà el centre, els pares i mares han de marcar amb una X el 

màxim de noms que permet la legislació vigent, en aquest cas, dos. (vegeu l'article 46 del Decret 

233/1997 o l'article 49 del Decret 234/1997). 

  

Amb el desig que participen en les eleccions al Consell Escolar, siga com a candidats o com a 

electors, us saludem atentament i ens posem a la seua disposició per aclarir-los qualsevol dubte 

personalment o per telèfon.  

  

L’Equip Directiu. 
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