
C.E.I.P.  Lloma  del  Mas
C/ La Costera, 13
46117 Bétera (València)
Tl. 961606960 Fax 961606961
46027061@edu.gva.es                

                                                                                                                                     Bétera, a 27 de novembre de 2014

ACTA D'ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR DE PARES/MARES D'ALUMNES DEL CENTRE

Sent les 18 hores del dia dalt esmentat i havent acabat el procés electoral dels pares i mares del 
col.legi Lloma del Mas, es procedeix a l'escrutini dels  vots i  s'ompli l'acta del  procés electoral davant la  
presència del president  i la secretària de la mesa electoral: En Àlvaro Alemany i Na Cristina Sendra.

A les 18 hores i 20 minuts s'acaba l'escrutini de vots, on es proclamen com a membres del Consell  
Escolar del curs 2014/2015, pel sector de mares i pares, les següents conselleres:

 Na Sílvia Molinero Domènech                          55 vots

 Na Mercedes Hinojosa Millán                           27 vots

 Na Mª Dolores Tolosa García                             24 vots

 Na Isabel Romero Campos                                 15 vots

          A les 18 hores 30 minuts una família comunica a la Junta Electoral que els sobres de votació de algunes  
famílies del curs de 3r A no s'han fet arribar a la mesa electoral, i que malgrat ja s'ha acabat el procés 
electoral , les seues votacions no han format part d'aquest procés electoral.

                          La presidenta de la Junta comunica al tutor de l'esmentat grup l'incidència ocorreguda en les 
           votacions per correu de la seua tutoria. El tutor del grup lamenta profundament el fet ocorregut i es 
           compromet a posar-se en contacte amb les famílies implicades per explicar els fets esdevinguts.
                       
                         Tot i així, el procés electoral ha transcorregut amb normalitat i no ha hagut cap incident.
            Remarcar el baix índex de participació de les famílies en aquest procés electoral (9,5% del cens total)
 
                         A les 18 hores 45 minuts la presidenta de la Junta Electoral comunica a l'inspector d'educació les 
           dades del procés electoral i l'índex de participació de les famílies.
                        
                        I sense més assumptes a tractar, estenc la següent acta com a Presidenta de la Junta Electoral del       
           CEIP Lloma del Mas

                         
                                                                                              Signat: Mª Teresa Gómez Martínez
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