
Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Acta certificat de constitució del consell de escolar PROVISIONAL

A la localitat de Sant Feliu de Guíxols, a les 16:00 hores del dia 11/12/2014, al centre 17003288 -  Sant Josep, sota la 
presidència del director/a d'aquest centre, els representants següents:

Director/a Maria Cristina Carrion Angelats
Representant del titular              Enric Sala Vicens
Representant del titular              Pere Micaló Camps
Representant del titular              Lluís Nadal Cosp
Representant del professorat    Sara Ramon Roca
Representant del professorat    Paquita González Hernández
Representant del professorat    Mari Canosa Fernández
Representant del professorat    Irene Viñals Rosell
Representant de l'alumnat         Aina Abel Márquez
Representant de l'alumnat         Júlia Miralles Cruanyes
Representant de pares i mares  Dolors Delgado Serrano 
Representant de pares i mares  Carme Irla Saura 
Representant de pares i mares  Eva Arcas Pérez  
Representant de l'AMPA           Mònica Bussot Garcia
Representant del PAS               Enric Pujol Pijuan

es reuneixen per tal de constituir el consell escolar del centre amb els nous representants sorgits del procés electoral portat a 
terme com a conseqüència de la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés 
electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Constitució del consell escolar resultant

El director/la directora del centre llegeix la disposició final vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, on 
s'estableix la composició del consell escolar dels centres privats concertats.

Tot seguit llegeix les actes de les votacions dels diferents sectors, així com dels escrits de l'Ajuntament, de l'AMPA i 
d'organitzacions empresarials, si escau, pels quals comuniquen els seus representants designats al consell escolar.

Finalitzada la lectura, el director/a del centre dóna per constituït el nou consell escolar i lliura als seus membres:

· Relació de la nova composició del consell escolar.
· Còpia de les funcions del consell escolar que es poden consultar al web del Departament d'Ensenyament 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=78bbf9cd4d7e
9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=78bbf9cd4d7e9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default)
.
· Resum del procés electoral pel que fa a la participació dels diferents sectors.

Es nomena secretari/ària del consell escolar el senyor/a _______________________________________________
, tal com ho determina el procediment per a la designació del secretari en el les normes d'organització i funcionament del 
centre.

El president/a del consell escolar i director/a del centre aixeca la sessió a les 16:50 hores del dia 11/12/2014, i, com a 
secretari/ària, ho certifico amb els vistiplau del president/a.

Secretari/ària del consell escolar President/a del consell escolar

Maria Cristina Carrion Angelats Segell del centre


