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FULL INFORMATIU ALS PARES I MARES NÚM. 5        29 novembre 2016 

 
 

1. ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DE PARES I MARES AL 

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE  
 

Tal i com us hem anat informant, demà dimecres 30, dins les franges horàries 

següents hi haurà la mesa electoral amb els seus responsables. 
 

HORARI DE LA MESA ELECTORAL 
 

 

De 8.45 a 9.15h 
 

 

De 12.15 a 12.45 h 
 

 

De 14.45h a 15.15 h 
 

 

De 16.15 a 18 h 

 

Podeu votar fins a tres dels quatre candidats/es de pares/mares que us representaran al 

Consell Escolar del centre. Us recordem els que s’han presentat: 
 

Sra. VANESSA GIL (filles a P4 i 1r) 

         Sra. SILVIA PORTERO (filla a P4) 

         Sr. JESÚS SALINAS (fill a 3r) 

         Sra. SILVIA SIMÓN  (filla a 2n) 

          
 

Els vostres fills/es passen a l’escola un mínim de cinc hores cada dia, i cal que la 

vostra veu al Consell Escolar serveixi per millorar la qualitat de l’ensenyament, perquè 

arribi directament als òrgans que tenen capacitat de prendre decisions.  
 

Votar és un dret i també un deure. Cal que els pares i/o mares que us representin 

tinguin prou recolzament. 
 

Hem fet arribar als alumnes un full amb dues paperetes de votació, però a la mesa 

electoral de l’escola també en trobareu. 
 
 

 

Recordeu: 

 Cal portar el DNI 

 Cadascú només pot votar per si mateix 

 Podeu votar pare i mare 

 Cada pare o mare pot votar un màxim de tres candidats/es. 

 

 

     NO FALTIS. VOTA! 
 



 

 

            
 

 

 

2. L’AMPA INFORMA  
 

2.1 Recollida de joguines a partir del dijous 1 de desembre fins el divendres 16 de 

desembre 
 

Recollirem joguines de segona mà en bon estat, per destinar-les a l’associació 

CERMA que treballa en un programa de cases d’acollida. Les podeu dipositar a 

l’entrada de l’edifici de l’escola. 
 

 

Atentament, 

 

Equip directiu i AMPA 
 

 

 


