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DOCUMENTACIÓ DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA PER A LA  RENOVACIÓ DEL 
CONSELL ESCOLAR DE CENTRE  
 
 
SECTOR D’ALUMNAT 
 
D'acord amb les disposicions establertes a la Resolució EDU/2962/2010, de 14 de setembre , per 
la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars 
dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC núm 5725, 30.09.10) i el Decret 
102/2010, de 3 d’agost , d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm 5686, 05.08.10) 
 
Cognoms i nom: ________________________________________________________________ 

Nivell, curs i grup: ____________ 

DNI/Pass: ___________________ Telèfons de contacte: ________________________________ 

Correu electrònic: _________________________________________ 

Domicili: ______________________________________________________________________ 

Codi postal i Població: ___________________________________________________________ 

 
en la seva condició de ALUMNE / ALUMNA, per aquest document  
 
 
MANIFESTA  
 
 
Que està disposat/da a assumir la representació corresponent al sector d’ALUMNAT al Consell 
Escolar de Centre, si per a tal comesa és elegit/da a les votacions per a la renovació d'aquest 
òrgan col·legiat convocades per la Resolució EDU/2962/2010, de 14 de setembre , per la qual 
s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels 
centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC núm 5725, 30.09.10) i el Decret 
102/2010, de 3 d’agost , d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm 5686, 05.08.10) a 
realitzar el proper dia 23 de novembre de 2010. 
 
 
 
__________________________________ 
 
La Seu d’Urgell ____ d_____________ de 2010 
 
 

DILIGÈNCIA  per fer constar que la present candidatura SI / NO reuneix els requisits establerts, 
per la qual cosa SI / NO és admesa a tots els efectes. 
 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
President de la Mesa Electoral 
 
La Seu d’Urgell, ____ de novembre de 2010 


