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Benvolgudes famílies, 

com vau veure en el darrer Infoitk i com us van informar a l'Assemblea de la 
Cafi, aquest mes de novembre hi ha eleccions parcials al Consell 
Escolar. Aquest és l'òrgan de decisió i debat del centre educatiu. El nostre 
Consell està compost per cinc representants del personal docent, un 
d'administració i serveis, un de la Cafi, cinc de les famílies i un representant de 
l'Ajuntament. 

En aquestes properes eleccions, caldrà renovar tres membres del sector 
famílies i dos del sector mestres. Aprofitem per agrair, davant de tota la 
Comunitat Educativa, la feina feta a l'Isa Peña, la Nadina Rubí, i el Pol Lienas, 
del sector famílies; i l'Eva Bru i el Rubèn Fortuny, del sector mestres.     

El Calendari previst és: 

- Presentació de candidatures: Setmana del 8 al 12 de novembre.  

- Comprovació cens de les famílies: Setmana del 15 al 19 de novembre, al 
vestíbul de l'escola.  

- Divulgació de les candidatures presentades: Del 15 al 22 de novembre.   

- Constitució mesa electoral: 9 de novembre, a les 9h, a la sala petita de 
reunions (ubicada al primer pis).   

- Votacions del sector famílies: 23 de novembre, de 8h a 18h. 

- Votacions del sector mestres: 25 de novembre.  

- Constitució del Consell i presa de possessió: 29 de novembre.  

  

Estem treballant per aconseguir que les trobades del Consell Escolar 
siguin un espai real de debat, per a una construcció conjunta. Des de fa un 
temps, el tema que ens ocupa i ens preocupa és la segregació interna que hi 
ha en el nostre centre. Necessitem persones que tinguin ganes de fer sentir la 
seva veu, la seva experiència, per poder millorar i evolucionar en aquest 
aspecte. Aquelles persones interessades en ser candidates, dirigiu-vos, al llarg 
d'aquesta setmana, a la secretaria de l'escola. Us volem agrair, a l'avançada, la 
vostra implicació. Us necessitem !  

  

L'Equip de Gestió        


