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Benvolgudes famílies, 
 

Com ja us vam fer saber en la nostra circular núm. 5 de data 07 de novembre, us volem recordar 
que durant els mesos de novembre i desembre s’està duent a terme el procés electoral per a la 
renovació parcial del Consell Escolar dels centres educatius de Catalunya en tots els seus 
sectors. 
 

Pel que fa al sector de pares i mares d’alumnes al nostre Centre s’han de renovar 3 membres 
que finalitzen la seva representació en el 2016. 
 
Com ja hem publicat en el taulell d’anuncis i a la pàgina web del centre, d’acord amb el calendari 
establert, les votacions seran el proper dia 1 de desembre, dijous, de les 16:45 a les 18:30 
hores i la taula electoral estarà ubicada a la Biblioteca del centre.  
 
Us adjuntem una papereta de votació en la que figuren els candidats que s’han presentat, dels 
quals se’n poden marcar fins a tres, ja que cal substituir tres dels representants del sector.  
 
Us recordem que poden votar els pares, les mares i/o els tutors/es legals que figuren al 
Cens, per la qual cosa si us manquen paperetes les podeu agafar el dia de la votació 
davant de la biblioteca.   
 
La votació és personal, directa i secreta. El vot no es pot delegar, així com tampoc es reconeix el 

vot per correu. 

 
Els candidats que podeu votar, són: 
 
 
CANDIDAT/A                 Mare/pare  de   Nivell 
 
Sra. Maria BADENES MEZQUITA    Arnau    2nB 
Sra. Míriam CAMPOS BAGUENA   Lukas     P4A 
Sra. Mar CARULLA GÓMEZ    Aina i Duna             3rA i P4B 
Sr. Cèsar COLLADO NEBOT   Jana    4t 
Sra. Siurana PORTA GATELL   Jan, Tanit i Lluc  P3B, 3rB i 6èA 
Sra. Arianna SALONIA    Leonardo   P5B 
        
 
A la pàgina web del centre, a l’apartat “ Eleccions del consell Escolar” teniu informació del procés 

electoral i dels candidats. 

 

Us animem a participar en les votacions, tota vegada que el Consell Escolar és l'òrgan 

col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, en el que tots els 

col·lectius que intervenen en la comunitat educativa hi estan representats.  

 
 

Cordialment,  

 

La Direcció 

 

Altafulla, 24 de novembre del 2016 

 


