
                                                             Col·legi Sant Ramon de Penyafort   
                                                                                         Centre concertat    
                                                         

 Ferran 1- 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS -Tf. 938.901.828 - Fax 938.171.787 “Fills de la Sagrada Família"   
     Parvulari: Tf. 938.900188  E-mail: secretaria@vilafranca.manyanet.org / web: www.vilafranca.manyanet.org  

 
Vilafranca del Penedès, 5 de novembre de 2018 

 
A l’atenció de pares d’alumnes, professors, alumnes i personal d’administració i 
serveis. 
 
Assumpte: Renovació parcial del Consell Escolar del centre. 

 
Com a representant de la Titularitat d’aquest centre, d’acord amb la Resolució 
ENS/2232/2018, d’1 d’octubre (DOGC 7720 del 5-10-2018) i en aplicació del que 
s’estableix l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, a partir de la data d’avui 
s’obre el procés d’eleccions per a la  renovació parcial dels membres del  
Consell Escolar. 
 
 Membres del consell escolar a elegir: 
 

 Sector professors 1 professors/es (Infantil) 
 Sector pares/mares d’alumnes 1 mares/pares d’alumnes 
 Sector administració i serveis 1 
 Sector alumnes 2 alumnes d’ESO 

 
Cadascú en el seu estament podrà participar com elector o elegible, d’acord amb els 
sectors a renovar. 
El pare o mare que es presenti passi per secretaria per formalitzar la candidatura. 
 
La Comissió Electoral: 
 
Amb representació de tots els sectors, quedarà la comissió electoral constituïda de la 
forma següent: 
 

 Ignasi Acedo Casasola   President del Consell Escolar(CE) 
 Margarida Giralt Tutusaus  Representant dels Professors 
 Miquel March Riera   Representant mares/pares d’alumnes 
 Jordi Farrè Urgell   Representant del PAS 
 Cristina Mascarò Anglada   Representant dels alumnes 

  
Llocs oficials de publicació del procés electoral: 
 
S’estableixen de forma següent: 
• Pares d’alumnes:   Tauló d’anuncis entrada C/ Ferran,1 . 
• Alumnes d’ESO:   Tauló d’anuncis passadís de les classes. 
• Professors:    Tauló d’anuncis de les sales de professors. 
 
 
Cens:   
A fi de protegir les dades de caràcter personal, el cens d’electors només es podrà 
consultar a la Secretaria de l’escola. 
 
Convido tots els sectors a participar-hi i construir cada dia més una comunitat 
educativa coherent i responsable. 
 
Atentament, 
       Ignasi Acedo Casasola 
       Director 


