
Benvolgudes famílies: 

Com ja sabeu, el proper dimarts, dia 29 de novembre,  es fan les votacions 
per renovar els diferents sectors del Consell Escolar del centre. 

El Projecte Educatiu de Centre (Formació - Orientació - Participació) es 
fonamenta en estimular la participació a tots nivells i de tots els sectors. Per 
això us animem a escollir els vostres representants, exercint el dret a vot. 

L’alumnat presenta 7 candidatures. És la convocatòria en què en tenim més 
des de que es va inaugurar l’institut! Tots ells, i també el professorat, estem 
molt il•lusionats. Els nois i noies votaran per escollir els seus representants al 
llarg del matí en diferents torns. 

En el sector pares, mares i tutors legals de l’alumnat s’han presentat 4 
candidatures. Tenim dues places per a cobrir en el Consell i sempre s’han de 
tenir suplents de reserva. O sigui que us felicitem i ens alegra molt la motivació 
que mostreu per la vida i el funcionament de l’institut. 

Per saber qui es presenta i conèixer-ne el tarannà, trobareu les dades de les 
candidatures a la nostra web:   www.seccioinstitutcervello.cat  

Per tal de facilitar la participació de pares, mares i tutors legals hem  
habilitat diferents franges horàries 

De   8:00 a 8:30h  del matí Aula Visual Plàstica,  a l’entrada del centre 

De 14:15 a 14:45h del migdia  Aula Visual Plàstica,  a l’entrada del centre 

De 18:00 a 19:30h de la tarda  Aula Visual Plàstica, a l’entrada del centre 

Porteu el DNI per identificar-vos en la llista del cens. 

Podeu votar pare i mare, o bé els dos tutors legals de cada 
alumne/a 

NO PODEU FALLAR!    

ELS JOVES NECESSITEN EL NOSTRE EXEMPLE!!! 

Tenim UN REPTE: QUE VOTIN  com a mínim 125  famílies 

     PARTICIPAR, LA MILLOR MANERA D’EDUCAR-LOS PER A LA DEMOCRÀCIA 

 

Us hi espero a totes i tots, 

Josep Claret i Ruf 

Director  i President del Consell Escolar 


