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Candidatura per a l’elecció de la Junta Directiva de 
la Societat Catalana de Pedagogia 

17.6.2015 

 
 
Benvolgut soci / Benvolguda sòcia,  
 
Per tal que el procés d’elecció de la nova Junta de Govern de la Societat Catalana de Pedagogia es dugui a 
terme amb total garantia de transparència i confidencialitat, us fem arribar les indicacions que prenen com a 
referència el text del Reglament de règim interior que, al seu torn, desenvolupa el contingut dels Estatuts de 
la Societat Catalana de Pedagogia, que foren aprovats el 6.6.1991 i ratificats pel Ple de l’IEC el 28.6.1991. 
 

1. L’Assemblea Extraordinària per a elegir la Junta de Govern 2015-2019 queda convocada per al 
proper 17 de juny (tot seguit de l’Assemblea Ordinària anual) a la Sala Pere i Joan Coromines de 
l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47). 

 
2. Les formes de votació alternatives són tres:  

 
a) Presencial. Aquesta forma de votació es farà efectiva dipositant de manera personal la 
papereta dins de l’urna durant la celebració de l’Assemblea Extraordinària. Aquesta forma de 
votació és la prevista i per això es fa coincidir amb l’Assemblea General de socis que s’ha 
convocat per al mateix dia 17 de juny de 2015, a les 18.30 h.  

 
b) Vot portat. Per a afavorir la màxima participació amb garanties, els socis i les sòcies poden 
autoritzar un altre soci o sòcia a portar el seu vot a l’Assemblea Extraordinària en sobre tancat i 
signat. El soci portador d’altres vots (fins a un màxim de tres) ha de dur signat l’encàrrec en el 
formulari que s’adjunta a aquesta carta. Després dels vots presencials, els membres de la mesa 
electoral introduiran els vots portats sense sobre identificador. 
 
c) Vot per correu. Cal emplenar la papereta, dipositar-la dins del sobre de votació signat i fer la 
tramesa per correu postal en l’altre sobre més gran a l’adreça indicada a la part superior. Els 
vots per correu s’introduiran immediatament després dels vots presencials i dels vots portats. 
S’admetran tots els vots que hagin arribat just abans de l’inici de la votació presencial. 
 

 
S’adjunta a aquesta carta la candidatura presentada per Martí Teixidó 

 
 

Confiem trobar-nos el dia 17 de juny a dos quarts de set de la tarda. Rebeu una salutació cordial. 
 
 

 

 

 

Per la mesa electoral 
Secretaria 
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AUTORITZACIÓ PER AL VOT PORTAT 

 
Jo,.................................................................., soci/sòcia de la Societat Catalana de 
Pedagogia, amb DNI......................................................., autoritzo el soci/sòcia amb 
DNI...............................................a portar el meu vot a l’Assemblea Extraordinària per a 
elegir la Junta de Govern per al període 2015-2019 i que el dipositi a l’urna de la mesa de 
votacions. 
 
Data: 
Signatura: 
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