
 CONSULTA A LES FAMÍLIES sobre la jornada escolar 

Procés de votació 
Segons l’ordre 25/2016 

Resolució  14/desembre/2016 

1 VOT 

DIRECTE 

2 VOT 

DIFERIT 

- S'emet directament en l'urna el dia de la votació 

- És un vot secret 

- El vot no es pot delegar 

- El vot es realitza a través de la papereta de votació 

- Cada pare, mare o tutor legal podrà emetre solament un vot 

- Les famílies monoparentals emetran dos vots 

- Has d'emetre el teu vot en un doble sobre. 

- El sobre exterior ha d'ESTAR SIGNAT PEL PARE, MARE O TUTOR. 

- El sobre interior ha de ser blanc i estar tancat i ha d'incloure la papereta del vot. 

- Ho pots lliurar de dues formes: 
 

Pots enviar el teu vot per correu 

certificat 2.1 
-Has d'enviar el teu vot i dirigir-ho a la 

taula de votació. 

- El justificant de l'enviament que et 

donen en correu serà la teua manera 

de demostrar que has votat. 

Pots lliurar el teu vot a la direcció 

del centre 2.2 
-Quan lliures el teu vot, la direcció et 
donaran un rebut, com a  justificant. 
- Pots portar el teu vot al centre a partir 
del 28 DE MARÇ DE 2017. 
-El centre elaborarà un llistat amb les 
persones que han lliurat el seu vot i ho 
lliurarà a la taula de votació. 

-La persona en la qual delegues el vot ha 
de portar l’autorització i el teu document 
d’identificació compulsat. 

-La persona que lliure el vot diferit ha de 
ser major d’edat. 

 

4 d’abril de 2017 al teu centre educatiu 

Els vots diferits s'incorporaran acabat el 

període de votació i abans de l'escrutini. Si 

s'observen duplicitats, es considerarà nul. 

Els pares o mares poden actuar com a 

supervisors de la votació proposats per 

l'AMPA, o han de presentar 20 avals dels 

membres que formen el cens. 


