
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR  16-17 

SECCIÓ INSTITUT CERVELLÓ 

NOVEMBRE 2016 
 

Candidatures presentades: 

SECTOR ALUMNAT: 

1. AIDA ARAGONÈS DOMÍNGUEZ  4t d’ESO   
2. AXEL VISA HOSPITAL   4t d’ESO 
3. ROGER MOTA MONTERO   3r d’ESO 
4. JOFRE GARNÉS CASTELLANOS  3r d’ESO 
5. JÚLIA LLAÓ VENEGA       3r d’ESO 
6. PABLO LUNA BASCOY   3r d’ESO 
7. ALÍCIA LÓPEZ BONILLA   2n d’ESO 
8. RUBEN URBAN CALERO   2n d’ESO 
9. MARC GUEVARA FERNÁNDEZ  2n d’ESO 
10. CARLA VILLEGAS FERNÁNDEZ  2n d’ESO 

 

SECTOR PARES I MARES: 

1. NOEMÍ SÁNCHEZ CASADO MARE ALUMNE de 1r d’ESO 

Sóc Noemí Sánchez, mare de Àlex Cort és de 1r d’ESO B. Tinc dos fills de 12 i 10 
anys que han cursat  Infant il i Pr imària a l’Escola Nova on he est at  molt  implicada 
col·laborant  amb l’AMPA, Consell Escolar, t allers, excursions i t ot a mena de 
act ivit at s que l’escola ofer ia a la part icipació dels pares.  

Molt  implicada i defensora del project e ” Escola Nova 21” i t ot  allò que ens doni 
una visió nova i ens ajudi a millorar el sist ema educat iu a la nost ra societ at . 

Ser ia un honor per mi poder represent ar-vos  com a pares i mares d’aquest  
project e educat iu. 

 

2. MARIEN LÒPEZ PACHECO  MARE ALUMNE de 2n d’ESO 

Sóc la mare de l’Eva Sevilla de 2n d’ESO C . Com a membre del Consell Escolar 
m’agradaria t raslladar l’opinió de les famí lies a la rest a de la comunit at  
educat iva, fer arr ibar als pares i mares la informació del Consell i cont r ibuir  a 
millorar l’inst it ut . Aport ar la meva exper iència com a mare i les nost res 
preocupacions.  
 



3. LLUÍS MOTA PÉREZ   PARE  ALUMNE de 2n d’ESO 

Sóc el Lluis Mot a Perez, pare del Roger Mot a Mont ero de 3e C, t inc 57 anys est ic 
casat , t inc 2 fills i la meva professió és Cap del Depart ament  t ècnic de Canon de 
la Delegacio de Cat alunya. 
  
He decidit  present ar-me a les eleccions del Consell Escolar com candidat  per a ser 
escollit  com represent ant  de les mares i pares perquè crec que ent re t ot s hem 
d'int ent ar aconseguir  una ensenyança de qualit at  i això únicament  es pot  
aconseguir  amb el t reball de t ot s nosalt res, mares i pares, alumnat  i professorat . 
  
Ens hem d’ animar t ot s a part icipar en aquest es eleccions, uns part icipant  
act ivament  o bé vot ant  en aquest es. És molt  import ant  això perquè si no 
part icipem no podrem ajudar en la formació i desenvolupament  de les nost res 
filles i fills. 
 
Rest o a la vost re disposició. Salut acions. 
  

 
4. ESTHER CÓRDOBA   MARE ALUMNE de 2n d’ESO 

Sóc la mare de l’Hèct or Fernàndez de 2n d’ESO D i t ambé mare d’un exalumne 
del cent re. Tinc molt es ganes d’ajudar a t irar  endavant  el project e educat iu de 
l’inst it ut . És per aquest  mot iu que em present o com a candidat a al Consell 
Escolar. Espero rebre la vost ra confiança en forma de vot s  i així  donar veu a t ot es 
les famí lies. Gràcies! 

 

SECTOR PROFESSORAT: 

1. JUAN VENTURA RUS 
2. DOLORS BORCH 
3. MARTA PÈREZ 

 

 

 

 


