
Eleccions a Consell Escolar Cepa Camp Rodó curs 22-23

Benvolgut/da membre de la comunitat educativa del Cepa Camp Rodó,

Dia 14 d’octubre s’inicia el procés de les eleccions als membres del Consell Escolar del
nostre centre.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i la gestió de centres, en el qual hi
participen tots els sectors de la comunitat educativa.

Està format per:

● Director/a.
● Cap d’estudis.
● Regidor/a o representant de l’Ajuntament.
● 3 professors (elegits pel claustre).
● 3 alumnes.
● 1 representant del personal d’administració i serveis.
● Secretària (amb veu però sense vot)

Aquest curs al nostre centre li correspon renovar parcialment el Consell Escolar, hem de
triar 1 professor i  2 alumnes.

Dia 14 d’octubre de 2022, a les 11:30 h a la sala de professors, es farà el sorteig públic
dels membres titulars i 2 suplents de la Junta Electoral entre tots els components del
cens.

La junta electoral es compon del Director, 1 professor, 1 alumne i 1 PAS, de cada un del
estaments es triarà,  també un suplent.

Podreu trobar tota la informació relacionada amb aquest procés (cens electoral,
calendari,etc) al suro de l’entrada i a la pàgina web.

Animam a tots els membres de la comunitat educativa  interessats a presentar la seva
candidatura a aquest òrgan.

Atentament

La direcció del Centre



Resultats del sorteig públic dels
membres de la Junta Electoral de les
Eleccions al Consell Escolar curs
2022-23

El resultat ha estat el següent:

Sector professorat

Titular: Maria Josep Frau Aguiló
Suplent 1: Àngel Julián Fernández
Suplent 2: Víctor Sainz González

Sector PAS

Titular: Maria Roca Riera
Suplent 1: Dolores Bellosta Rigo

Sector alumnat

Titular 1: Jaume Cañellas Crespí

Suplent 1: Francisco Benabad Alba

Suplent 2: Beatriz Vásquez Delgado





_________________________________________, amb DNI nº
___________________, alumne/a dels ensenyaments de
________________________________del curs ____________ del
CEPA CAMP RODÓ, present la meva candidatura per ser elegit /da
membre representant dels alumnes en el Consell Escolar del Centre.

Manifesto Que estic disposat o disposada a assumir la representació
com alumne/a al consell escolar de centre, si sóc elegit o elegida a les
votacions per a la renovació d’aquest òrgan col·legiat a la qual em
presento.

I per això, signo el present document a Palma, amb data
................................................................de novembre de 2022.

Lloc i data Signatura del candidat :

Nom i llinatges ...............................



CANDIDATS ELECCIONS CONSELL  ESCOLAR  (Alumnat)

Curs 22-23

Marca amb una X els dos candidats que vols que et representin en el Consell Escolar del
Cepa:

Josep lluis Gonzalez Aina López

Miquel Darder Joana Maria Lozano


