
Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Acta certificat de constitució del consell escolar   

A la localitat de Blanes, a les 18:30 hores del dia 19/12/2016, al centre 17005731 - Institut S'Agulla, sota la presidència del 
director/a d'aquest centre, els representants següents:

Director/a                                     José Hernandez Martin
Cap d'estudis                               Albert Soler Colomer
Representant de l'Ajuntament     Sanz González, Albert
Representant del professorat      Jordi Llobet Pons
Representant del professorat      Josep Torres Lobato
Representant del professorat      Anna Guilà Espinós
Representant del professorat      Núria Reichardt Berini
Representant del professorat      Jorge Riquelme Piloña
Representant del professorat      Jordi Capdevila Olivas
Representant de l'alumnat           Jade Ly Lam 
Representant de l'alumnat           Elies Samper Biel 
Representant de l'alumnat           Arias Rivero, Laia 
Representant de pares i mares   Maria Dolores Toribio Galea 
Representant de pares i mares   Carolina Rivero Hernández   
Representant de pares i mares   Marta Giralt Roca   
Representant de l'AMPA             Aurora Blasco Grimal
Representant del PAS                 Carme Pérez Grimal   
Representant del PAE                 Mònica Moreno Sánchez
Secretari/ària                               Marina Alum Aubanell

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/2172/2016, de 13 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 secretari/la secretària del centre llegeix l'article 45 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, on 
s'estableix la composició del consell escolar dels centres docents públics.

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: àmbits d'actuació / 
centres / consells escolars dels centres.
· Resum del procés electoral pel que fa a la participació dels diferents sectors.

El president/a del consell escolar i director/a del centre aixeca la sessió a les  hores del dia 19/12/2016, i, com a secretari/ària, 
ho certifico amb els vistiplau del president/a.

Secretari/ària del consell escolar

Marina Alum Aubanell

President/a del consell escolar

José Hernandez Martin Segell del centre


