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COL.LLIGI SAGRADO CORAZciN HR. CORAZONISTAS
Proc6s de constitució del nou consell escolar

CQNVQCATdRIA DE LA REUNIO CONSTITUTIVA DEL CONSELL ESCOLAR

Dfacordamb el que estableix l'article 33 de les NORMES DE PROCEDIMENT, em plau de
convocar la reunió constitutiva del Consell Escolar del centre amb el següent:

ORDRE DEL DIA:
I. - Salutació del titular del centre.
2.- Lect,ura de les actes d'eleccici dels membres representants dels diversos sectors:
professors, pares d'alumnes i alumnes i personal d'administració i serveis.
3 .- Constitució del Consell Escolar.

4.- Designació del Secretari d'actes del Consell.
5.- Cornentari dels articles de la LODE referents al Consell Escolar i documentació
relativa a les compet&nciesdel Consell Escolar.
6.- Informació al Consell sobre temes d'especial inter&sper a la comunitat educativa
per part del Titular del centre, directorla, altres brgans unipersonals o membres del
Consell.

7.- Data aproximada de la prbxima reunió del Consell.
8.- Precs i suggeriments.
Aquesta reunió constitutiva tindrh lloc el proper dia 10 de desembre, a les 19'30 hores a la
biblioteca del col.legi.
Barcelona, 4 de desembre de 2002

---

Firma del Titular i segeli-dcl'escola.
+*4'-*'-"*
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A LtATENC16 DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE PER PART
DELS DIFERENTS SECTORS D E LA COMUNITAT EDUCATIVA

Nli/~toi*ode codi: OH1104122

ACTA DE LA REU NI^) CONSTITUTIVA DEL CONSELL ESCOLAR
Acta no 58
A Barcelona, el dia 10 de desembre de 2002 i a les 19'30 hores, en compliment del que
cst;rhleix la Resolució de 18 de setembre de 2002, i per convocatbria del Titular del centre, s'han
reunit cls inemhres de la comunitat educativa que han estat elegits o designats membrcs del conseil
cscol;tr, 6s ;I dir:

Dil-ector (President del Consell):

Josk Antonio de Juana Urrecho

Represcntants de la Titularitat:

Domingo Gonzalo Carrascal
Fernando Ojeda Garcia
Ces6reo Garcia Serna

Keprescntallts dels professors:

Stelela Boraan~usaSerrat
Luis Maria Garcia Barren~echea
Montserrat Noguera Pol a
Federico Armillas Cidoncha

Represcntants dels pares d'alun~nes:

Pilar Recio Caride
Pablo Ferrer Pirretas
Jos6 H. Martinez de Cardefioso Teixid6
Jordi Fenech Oliveras

Represelltants dels alumnes:

Javier Domknech de Moragas
Alfonso Caracuel del Cacho

licprescntant del P.A.S .:

Ricardo karrea Murera

S'ac!junta

cbpia de I'ordre de la convocatbria amb l'ordre del dia de la reul~i6,que

ii~ici~tl~nent
ha estat presidida pel Titular del centre, senyor Jos6 Antonio de Juana Urrecho.

IJn cop Seta la salutació per part del titular del centre, s'ha procedit a la lectura de les actes
d 'elcccii, dels representants dels diversos sectors (s 'adjunta chpia).

Tot seguit el titular ha declarat la formal constitució de1 nou consell escolar del centre
d 'acord amb la Resolució de 18 de desembre de 2002.

El directos del centre ha proposat a1 senyor Domingo Gonzalo Carrascal corn a secretari
tl'~tctcs.El consell ha aprovat la proposta.

A continuació el president ha llegit l'article 57 de la Llei OrgBnica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del Dret a lrEducaci6 (LODE) referent a les cornpetkncies del consell escolar així corn
informacih pertinent a la sentkncia del Tribunal Constitucional referida a aquestes compet6ncies,
disposici6 final primera de la LOPAG, del Decret 1IOD997 de 29 d'abril del govern de la
Gcnerelitai i articles corresponents al reglament de rkgirn interior.
Tot seguit s'ha passat als altres temes de l'ordre del dia. El Titular ha informat als membres
del consell de les diferents activitats que hem desenvolupat durant aquest trimestre.

La pri~ximareunió del consell escolar ha estat fixada per al 20 de febrer. Es rebrst amb
al~icl;lcici13 corresponent convocatbria.

Al no haber altres temes a tractar donem per finalitzada la sessió a les 20,20 hores.

Barcelona, 10 de deselnbre de 2002

El Presidel~t

Signat: Jose Alltonio de Juana Urrecho

El Secretari

Signat: Domingo Conzalo Canascal

Procés de renovació parcial del consell escolar

ACTA DE LES ELECCIONS DELS REPRESEN1CANTS DELS PROFESSORS
SECTOR E.S.O. i BATXILLERAT
El dia 2 de desembre de 2002, i a l'escola Sagrado Corazón, amb codi 08004122, i situada a
Barcelona, carrer Eduard Conde no 17, s'ha reunit el claustre de professors en sessió extraordiniiria
per a procedir a la renovació parcial dels membres que han de representar el conjunt del professorat en
el consell escolar del centre, d'acord amb el que estableixen el Decret 110/1997 de 29 d'abril i la
Resolucid de 18 de setember de 2002.
Lfacteelectoral ha estat de 13'30 a 414 h.
La mesa electoral ha estat formada per:
Presidenta:
Vocals:

Stelela Bonamusa Serrat
Isabel Sopena Ruiz
Albert Ferran Gozálvez

El nombre de vots emesos ha estat de
17 vots en la secció corresponent als professors d'ensenyaments secundaris.
Acabada la votació, {'escrutini ha donat els resultats següents:

1.- Bonamusa Serrat, Stekla

Vots:

15

2.- Garcia Bmenechea, Luis Maria

Vots:

13

Vots en blanc: 1

Tot seguit la presidenta de la mesa ha proclamat elegits els dos professors més votats a la
secció, que han acceptat la voluntat del claustre.
Aquests professors han estat elegits per quatre anys.
Barcelona, 2 de desembre de 2002
Fima dels membres de la mesa electoral
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COL.LEG1 SAGRADO CORAZdN HH.CORAZONISFAS
Procés de renovació parcial del consell escolar

ACTA DE LES ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS PARES D'ALUMNES

El dia 3 de desembre de 2002, i a l'escola Sagrado Coraz6n, amb codi 08004122, i situada a
Barcelona, carrer Eduard Conde no 17,han tingut lloc l'elecci6 dels representants dels pares d'alumnes
per a la renovació parcial consell escolar del centre, d'acord amb el que estableixen el Decret 110/1997
de 29 d'abril i la Resoluci6 de 18 de setembre de 2002,
Ltacteelectoral ha estat de 16'30 a 19'30 h.
La mesa electoral ha estat formada per Pedro Mayoral Vas, president i pels vocals Ma Pilar
Castillo SQinzy Xavier Gimdnez Berenguer.
Els vots emesos han estat 16.
Acabada la votaci6, l'escrutini ha donat 1s segiients resultats:
1.- Jordi F6nech Oliveras

Vots:

14

2.- José Ignacio Mrn'nez de Cardeñoso Teixidó

Vots:

7

Vots nuls: 2

Tot seguit el president de la mesa ha proclamat elegits els dos pares més votats, que han
acceptat la voluntat dels electors.

Barcelona, 3 de desembre de 2002
Firma dels membres de la mesa electoral.
Segell de l'escola

Proces de renovaci6 parcial del consell escolar

ACTA DE LES ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS ALUMNES
El dia 3 de desembre de 2002, i a l'escola Sagrado Corazón, amb codi 08004122, i situada a
Barcelona, carrer Eduard Conde no 17,han tingut lloc l'elecció dels representants dels pares d'alumnes
per a la renovaci6 parcial consell escolar del centre, d'acord amb el que estableixen el Decret 11011997
de 29 d'abril i la Resolució de 18 de setembre de 2002.
L'acte electoral dels d u m e s de batxillerat ha comengat a les 9'30 h.
La mesa electoral ha estat formada per:

Secció alumnes de Batxillerat
President:
Vocals:

Pablo Pascual
José Ángel Ganuza Álvarez
Fernando Lana Ochoa

El nombre de vots emesos ha estat de 94 vots.
Acabada la votaci6, l'escrutini ha donat els resultats segiients:
1.- Alfonso Caracuel Del Cacho

Vots:

56

2.- Alicia Valero Carrera

Vots:

15

Votsen blanc:

21

Vots nuls

:

2

Tot seguit el president de la mesa ha proclamat elegit l'alumne més votat, que ha acceptat la
voluntat dels seus companys.
Barcelona, 3 de desembre de 2002
Firrna dels membres de la mesa electoral
Segell de l'escola
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En Jos6 Antonio de Juana Urrecho ,amb DNI no 16.528.499, com a ti
Corazón no de codi 08004122, situat a Barcelona (DP 08034), carrer Ekluard Conde no 17-23 i com a
president de la comissi6 electoral constitu'ida d'acord amb el que estableix la Resolució de 18 de setembre
de 2002 de convocatbria d'eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels centres docents
concertats,
COMUNICA:

- Que en compliment del que estableixen la Llei Orgiinica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del Dret a 1'EducaciÓi el Decret 110/199'7 de 29 d'abril, el consell escolar del
centre esmentat ha quedat constituyt pels membres següents:
Director (President del Consell):
Representants de la Titularitat:

José Antonio de Juana Urrecho
Domingo Gonzalo Carrascal
Fernando Ojeda Garcia
César Garcia Serna
Luis Maria Garcia Barrenechea
Representants dels professors:
Stelda Bonamusa Serrat
Montserrat Noguera Pola
Federico Armillas Cidoncha
Representants dels pares d'alumnes: Pilar Recio Caride
Pablo Ferrer Pirretas
José I. Martínez de Cardefioso Teixidó
Jordi Fenech Oliveras
Representants dels alumnes:
Alfonso Caracuel Del Cacho
Javier Doménech de Moragas
Ricardo iarrea Murua
Representant del P.A.S.:

- Que, en cas de baixa d'algun dels membres elegits, el següent en nombre de vots
segons les actes de les eleccions respectives assumir& la representació del sector
corresponent en el consell escolar.
Barcelona, 11 de desembre de 12002

gnat: JosC Antonio de Juana Urrecho
Segell del

SENYOR DELEGAT TERRITORIAL DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
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