
 

 

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
ALMUSSAFES 

Av. de la Foia, 1 
46440 Almussafes (València)   
 

 

 

  ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021 
 

VOT NO PRESENCIAL 
 

 
Per tal de facilitar la votació i una major participació, la Junta Electoral del Centre us ofereix la 
possibilitat de votar per correu, sense haver de desplaçar-vos el dia 18 fins les dependències del 
centre on es trobarà la mesa electoral. 
 
Si esteu interessats o interessades a votar per correu, cal que ompliu la butlleta adjunta i la 
retorneu al centre fins al dijous 11 de novembre. La Junta Electoral us farà arribar amb els vostres 
fills/es a partir del dia 15 la documentació pertinent, junt amb les instruccions, per tal que pugueu 
votar d’una forma més còmoda. 

 
 

INSTRUCCIONS PER AL VOT NO PRESENCIAL 
 
 

→ Per correu certificat. 

 

→ Lliurant-lo en el Centre. 

 

Del 15 al 18 de Novembre podreu passar per SECRETARIA a recollir: 

Sobre gran (exterior) 

Sobre menut (interior) 

Papereta. 

 

• Cal emplenar la papereta, ficar-la dins del sobre menut i tancar-lo. 

• El sobre menut anirà dins del sobre gran juntament amb la fotocòpia del DNI. 

• El Sobre gran ( amb el sobre menut i la fotocopia del DNI) anirà tancat i amb la signatura de 
la persona interessada en l’exterior. 

 

El vot es pot entregar en SECRETARIA del 15 de novembre fins al dia de la votació 18 de 
novembre, abans de l’escrutini. 
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 SOL·LICITUD DE VOT NO PRESENCIAL 
 
En/na…………………………………………………………………….amb DNI………………… 
Pare/Mare de l’alumne/a:………………………………………………………………………….. 
 
Sol·licite que es lliure al meu fill/a la documentació per a exercir el meu vot no 
presencial per a les eleccions al Consell Escolar 2021. 
 

 
 

 

 

Signatura:…………………………………… 
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SOL·LICITUD DE VOT NO PRESENCIAL 
 
En/na…………………………………………………………………….amb DNI………………… 
Pare/Mare de l’alumne/a:………………………………………………………………………….. 
 
Sol·licite que es lliure al meu fill/a la documentació per a exercir el meu vot no 
presencial per a les eleccions al Consell Escolar 2021. 
 

 

 
 

 

Signatura:…………………………………… 


