
NOTA INFORMATIVA 
relativa a les Eleccions al Consell Escolar del Institut Menéndez i Pelayo,
2014, sector pares/mares

Enguany se celebren eleccions per a renovar els membres dels Consells
Escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

La  RESOLUCIÓ ENS/2160/2014, del Departament d’Ensenyament, estableix
el següent calendari per al procés electoral:

Inici del procés: a partir del dia 3 de novembre de 2014.
Constitució de les meses electorals: abans del dia 12 de novembre de 2014.
Presentació de candidatures: abans del dia 18 de novembre
Votacions: entre els dies 24 i 28 de novembre de 2014, amb dós inclosos.
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans
del dia 23 de desembre de 2014.

Us recordem que poden presentar-se a les eleccions, com a representants
del sector dels pares i mares o tutors de l’alumnat, tots aquells pares, mares
i els tutors o tutores de l’alumnat del centre, que n’exerceixen la pàtria
potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral. Les
candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació
de pares i mares d’alumnat o d’una relació de pares i mares. A aquest efecte,
el cens electoral del nostre Institut pot ser consultat en la recepció del
centre. Igualment, els fulls model de presentació de candidatura estan a la
disposició de tot aquell que vulgui presentar candidatura en la consergeria del
centre.

De la mateixa manera, tots els pares, mares i els tutors o tutores de
l’alumnat del centre que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren
en el corresponent cens electoral poden exercir el seu dret a votar les
candidatures que es presentin. Les eleccions tindran lloc en l’Institut
Menéndez i Pelayo el dia 26 de novembre entre les 17 h i les 20h.
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