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Sant Vicent del Raspeig, 16 de novembre de 2017.
Estimats pares i mares d'alumnes:
Com ja se´ls va informar en anterior circular, el pròxim dia 23 de novembre se
celebraran eleccions corresponents a la segona renovació parcial del consell escolar del
centre.
Els consells escolars de centre són el nucli central de la participació en el nostre
sistema educatiu. L'existència d'estos òrgans significa que un centre docent es concep
com a Comunitat Educativa i esta la formen els professors/es, l'alumnat, els pares i
mares i tot el personal que treballa en el centre en tasques de servicis. És l'òrgan de
govern que canalitza la participació de tots els membres de la Comunitat Educativa. Una
participació que s'articula d'acord amb un model de representació democràtica garantida
per unes eleccions en què tots tenen dret al vot lliure, secret i directe.
Per tant, és necessari remarcar en la importància de la participació de tots els
membres de la Comunitat Educativa, ja que des del centre considerem que tots els
sectors que conformen esta comunitat determinen l'Educació que tots volem, i amb això
proporciona al centre escolar un clima, un ambient democràtic adequat per a assentar la
innovació, la qualitat i la millora del sistema educatiu.
Se'ls recorda que l'horari de votació és de 9,10h a 18h. La mesa electoral estarà
ubicada en la Secretaria del centre. El vot serà directe, secret i no delegable. Hauran
d'omplir la papereta de vot, que s'adjunta, assenyalant un màxim de 3 candidats i
proveïts de document acreditatiu original (DNI, NIE, passaport o permís de conducció)
dirigir-se a la mesa electoral per a depositar el seu vot en l'urna.
Es podrà votar per correu o per mitjà semblant a este (familiar, autoritzat o mandatari
que entregue el vot a la mesa electoral). Els que usen esta forma de vot hauran de
remetre el vot a la mesa electoral del centre, tenint en compte que la papereta de votació
haurà d'anar omplida dins d'un sobre tancat, que al seu torn, s'introduirà en un altre
sobre que contindrà una fotocòpia del DNI, NIE, passaport o permís de conducció del
votant i estarà firmat per ell en la solapa.
Els vots per correu o per mitjà semblant, perquè es puguen comptabilitzar hauran
d'estar en poder de la mesa electoral abans de començar l'escrutini al concloure l'horari
de votació.
Els donem les gràcies anticipades per la seua col·laboració i participació.
La Direcció

