
 

Document de presentació de candidatura per a la renovació del consell escolar 
de centre 

Identificació de la convocatòria d’eleccions al consell escolar 

Identificació del sector: 

Professorat 

Pares, mares i tutos legals dels alumnes

Alumnat 

 Personal d’administració i serveis (PAS)  

Personal d’atenció educativa (PAE)

Dades personals del candidat 

Nom i cognoms 

Adreça 

Codi postal Localitat 

Telèfon 

Condició: 

Professor/a 

 Pare, mare o tutor legal de l’alumne/a __________________________________________________________________________

Alumne o alumna 

 Personal d’administració i serveis (PAS) 

 Personal d’atenció educativa (PAE)

Manifesto 

Que estic disposat o disposada a assumir la representació corresponent al sector a dalt esmentat al consell escolar de centre, si 
per a tal comesa sóc elegit o elegida a les votacions per a la renovació d’aquest òrgan col·legiat a la qual em presento. 

Lloc i data 

Signatura del candidat 

Diligència 

Per fer constar que la present candidatura  sí  no    reuneix els requisits establerts, per la qual cosa  sí   no   
és admesa a tots els efectes. 

Lloc i data  

Signatura del director o directora del centre Segell del centre 

1 / 1 

Y
2
4
8
-0

0
5
/0

4
-1

4 

Nom i cognoms 

Eleccions al consell escolar 

Institut Vinyes Velles

Data de convocatòria 

07 de novembre de 2016

Josep Segura Medina



 

Supervisor/a d’eleccions, sector pares, mares i tutors legals dels alumnes

Dades personals de la persona candidata 

Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Núm. d’inscripció al cens electoral del sector de pares, mares i tutors legals dels alumnes

Dades de l’elecció de renovació del consell escolar 

Data en la qual es durà a terme Hora prevista 

Manifesto  

La meva disposició per actuar com a supervisor/supervisora a les properes eleccions per a la renovació del consell escolar 
convocades per la direcció del centre, amb el suport de l’associació pares i mares d’alumnes o dels següents grups de

pares/mares/tutors legals:

Nom i cognoms DNI Nom i cognoms DNI 

Lloc i data  

Signatura
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Eleccions al consell escolar 

Institut Vinyes Velles



 

Supervisor/a d’eleccions sector alumnes 

Dades de la persona candidata 

Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Núm. d’inscripció al cens electoral del sector d’alumnes 

Curs que realitza 

Dades de l’elecció de renovació del consell escolar 

Data en la qual es durà a terme Hora prevista 

Manifesto 

La meva disposició per actuar com a supervisor/supervisora a les properes eleccions per a l’elecció del consell escolar convocades 
per la direcció del centre, comptant amb el suport de l’associació d’alumnes o dels següents grups d’alumnes:  

Nom i cognoms DNI Curs Nom i cognoms DNI Curs 

Lloc i data  

Signatura
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Eleccions al consell escolar 

Institut Vinyes Velles




