
 

 

CONSELL  DE  XIQUETS  I  XIQUETES  D’ALAQUÀS 
2022  -  2023 

 
INFORMACIÓ  I  DATES A RECORDAR  
 

 17  al  28 d’octubre del 2022 
 

+ Difusió, tríptics en els col·legis i visites per les aules.  
      + Visita als Claustres de Professors/ CO.CO.PE / CONSELL  ESCOLAR.  
 

 2  al  7 de novembre del 2022.  
 

+ En el SANCHIS : Del 2 i 3 de novembre  
   Període per a presentar les candidatures dels  xiquets/es per a fer les votacions en cada classe. 
  

+ En el SANCHIS : 3 de novembre  
   Votacions a la classe de les candidatures presentades. A l’acta es reflectirà els vots obtinguts per  
   tots els candidats/es. El CANDIDAT/A elegit passarà  a la següent fase.             
 

+ En el SANCHIS :  4 de novembre  
   Votacions de les candidatures del NIVELL, de la qual  eixirà  un CANDIDAT/A del NIVELL. 
 
+ En el SANCHIS :  4 de novembre  
   Del  SECTOR 1r., 2n i 3r. : Eixirà un representant de cada NIVELL ....................  3 CANDIDATS/ES 
   De les votacions obtingudes en les candidatures dels NIVELLS, el més votat serà el quart  
   candidat/a del vostre sector  ........................................................................ ....  1 CANDIDAT/A  
    

   Del  SECTOR 4t., 5é i 6é. : Eixirà un representant de cada NIVELL ....................  3 CANDIDATS/ES 
   De les votacions obtingudes en les candidatures dels NIVELLS, el més votat serà el quart  
   candidat/a del vostre sector  ........................................................................ ....  1 CANDIDAT/A  
 
+ Del 2 al 7 de novembre :   
   Període per a presentar les candidatures dels xiquets/es en el Registre Municipal,  
   al Ajuntament d’Alaquàs.  
 

 7  de novembre del  2022.  
 

   PRESENTACIÓ DE  LES  NOSTRES  CANDIDATURES a l’Ajuntament d’Alaquàs. 
   +  SECTOR  1r., 2n i 3r. .................................................  4  candidatures 
   +  SECTOR  4t., 5é i 6é. .................................................  4  candidatures 
 

 

 15 de novembre de 2022 :  Votacions per al Consell de Xiquets/es al Castell d’Alaquàs.  

Tot l’ALUMNAT de PRIMÀRIA  anirem al CASTELL d’ALAQUÀS on realitzarem les votacions 
HORARI  SANCHIS  :  10:00  a  10:30 

 

 30 de novembre del 2022. Constitució del Consell de Xiquets/es al Castell d’Alaquàs.  

 
 

CEIP M. SANCHIS ALMIÑANO  

i  AJUNTAMENT D’ALAQUÀS 
 


