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Benvolguts membres de tota la Comunitat Educativa: 

 
En Jaume Ferrando Amado, representant del Titular del Centre “DOMINIQUES DE 
L’ENSENYAMENT DE BARCELONA”, del carrer Mallorca 349 de Barcelona, convoco les 
eleccions per a renovar el Consell  Escolar del nostre Col·legi,  d’acord amb  l’article 28 del 
Decret 102/2010, de 3 d’agost i la Resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre (DIGC de 20-XI),  
 
Espero de tots els sectors implicats, Professors, Mares i Pares, Alumnes i Personal 
d’Administració i Serveis, la màxima responsabilitat i participació en favor de la nostra escola. 
Tota la informació referent al procés electoral la trobareu al tauló d’anuncis de l’escola. No 
obstant, vull puntualitzar: 
 

- El cens dels diferents sectors quedarà exposat en lloc visible per a tots. 
- Composició del Consell Escolar del Centre: 

 El director de l’escola, que presideix el Consell escolar 
 Tres representants de la Titularitat. 
 Quatre representants dels professors. 
 Quatre representants del pares, tres dels quals elegits en votació directa i el 

quart   designat per la junta de l’AMPA 
 Dos representants dels alumnes de Secundària i Batxillerat elegits pels 

companys d’ESO i BAT 
 Un representant del personal d’administració i serveis. 

 
- Els membres són elegits per a quatre anys, encara que cada dos anys es renova la 

meitat del Consell. Ara, s’han de renovar 1 pare/mare , 2 professors/es i 2 alumnes  
- Qualsevol reclamació ha de ser presentada a la comissió electoral per escrit i en el 

termini establert. 
 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ELECTORAL 
D’acord amb  l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost i la Resolució ENS/2475/2012, de 25 
d’octubre (DIGC de 20-XI), pel qual es regula la composició i la constitució del Consell Escolar, 
em plau de comunicar al conjunt de la Comunitat Educativa que la COMISSIÓ ELECTORAL  
que es responsabilitzarà de coordinar el procés de constitució del nou Consell Escolar estarà 
formada per les següents persones: 
 
1.- Jaume Ferrando Amado  Representant de l’Entitat Titular 
2.- Ricard López Casino  Director acadèmic del Centre 
3.- Mariona Augé Prats  Representant dels Professors 
4.- Antoni Ruíz Toribio  Representant dels Pares i Mares d’alumnes 
5.- Antonia Vázquez Oñate  Representant del personal d’Administració i Serveis 
6.- Samuel Sánchez López  Representant dels alumnes. 
 

 
Barcelona, 4 de novembre de 2014 

                                                                                    Firma del Titular 
 
 
 
 


