
Gavà, dimecres 10 de novembre de 2021

Benvolgudes famílies,

Us comunico que d’acord amb la normativa educativa en vigor, durant el mes de novembre es

procedirà a renovar parcialment el Consell Escolar del centre. En aquestes eleccions es

renovarà dos representants dels pares/mares dels alumnes.

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat d’administració i control en el que estan representats

els diferents estaments de l’escola: Titularitat, Claustre de professors, Mares i Pares, Alumnes,

Personal d’Administració i Serveis (PAS).

Tots hem de participar en aquests procés de renovació del Consell Escolar. Es poden

presentar com a candidats totes les persones que tinguin il·lusió i ganes de treballar pel bé del

nostre centre educatiu.

Trobareu al taulell d’anuncis de l’escola tota la informació referent al procés electoral: calendari,

cens, etc.

Tots els pares i mares dels alumnes del centre que figurin en el cens publicat del dia 12 al 16 de

novembre tindran dret a participar a les eleccions, acreditant la seva identitat davant la mesa

electoral (caldrà la presentació del DNI). Els electors tindran a la seva disposició paperetes

per a la votació amb el nom dels candidats.

El Consell Escolar està format per:

● El Director de l’escola (President del CE)

● 3 representants de la titularitat

● 4 representants dels professors (se’n renoven 2)

● 4 representants dels pares/mares dels alumnes (se’n renoven 2)

● 2 representants dels alumnes (se’n renoven 2)

● 1 representant del personal d’administració i serveis (es renova)
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DIA DE LES VOTACIONS: (Sector pares i mares) Dimecres dia 24 de novembre de 2021.

HORA DE LES VOTACIONS: 16:00 a 18:00 h.

LLOC: Hall de secretaria

QUI POT VOTAR?: Tots els pares/mares/tutors que figurin al cens electoral publicat al cartell

d’anuncis de l’escola. (Pares i mares que tinguin fills a qualsevol curs des de P3 fins a

Batxillerat).

COM HAN DE VOTAR?: A la mesa electoral trobareu les paperetes amb el nom de tots els

candidats. Podreu escollir un màxim de dos d’aquests candidats.

Haureu de presentar el DNI per poder exercir el dret a vot.

Desitgem i esperem la vostra col·laboració en aquestes eleccions al Consell Escolar.

Rebeu una cordial salutació,

Director del Col·legi Santo Angel
Stéphane García Guirriec


