
A l’atenció dels alumnes: 
 
 D'acord amb la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre. (DOGC de 29-9) de convocatòria 
d’eleccions per a renovar els membres dels consells escolars dels centres docents privats concertats, es 
convoquen eleccions per a renovar els representats dels alumnes al Consell Escolar del I.P. ESCOLES 
PROFESSIONALS SALESIANES DE SARRIÀ, d’acord amb els criteris i el calendari següents: 
 
Tota la informació sobre el procés de renovació del Consell Escolar es trobarà a la recepció de l'escola, llevat 
del cens electoral que podreu consultar a la mateixa recepció a partir del dia 6 de novembre, però us remarco: 
 

• S’ha d’escollir 1 representant dels alumnes de batxillerat concertat i 1 representant dels alumnes 
de Formació Professional. 

 
• Les candidatures s’han de presentar per escrit al cap d’estudis que les lliurarà al titular, entre el 

7 i el 12 de novembre abans de les 20h. Els qui vulgueu presentar-vos com a candidats, 
demaneu al vostre tutor/a la butlleta de candidatura que s’adjunta al peu d’aquest full. Els 
delegats constitueixen de per sí una candidatura. 

 
• L’elecció dels representants dels alumnes tindrà lloc el dia 26 de novembre a l’hora de l’esbarjo. 

La mesa electoral de batxillerat concertat estarà en la planta baixa de l’edifici de batxillerat. Per 
a Formació Professional de  torn de matí hi haurà dues meses electorals, una  al replà entre 
Electricitat i Arts Gràfiques i una altra a l’entrada de Mecànica i per al torn de tarda una a la 
porteria. 

 
Barcelona 6 de novembre de 2018 

 
      José Abascal 

              Titular 
 
 

 ....................................................................................................................................................... 
 

I.P. ESCOLES PROFESSIONALS SALESIANES DE SARRIÀ 
 

CANDIDATURA PER A LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 
 
 
.............................................................................................................alumne/a del curs.................... amb 

D.N.I ..................................presento la meva candidatura al Consell Escolar com a representant dels 

alumnes de la meva secció. 

 

Signatura del candidat/a 
Barcelona, ............de novembre de 2018 
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