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RENOVACIÓ PARCIAL CONSELL ESCOLAR
 
Benvolgudes famílies, 
 
Aquest novembre ha tingut lloc la renovació parcial del Consell Escolar en el sector de 
famílies i en el sector de professorat.
 

El consell escolar del centre és l'
en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que 
intervenen en la comunitat educativa: director o directora
personal d'administració i serveis, 
 
Els informem de que en relació a la representació del sector pares i mares al Consell 
Escolar del John Talabot, es van rebre les següents candidatures
 

 Paloma Ramírez Díaz-Monis 

 Ana Trigo Díaz  
 

Pel fet que s’havien de cobrir dues places 
candidatures, han quedat automàticament escollides sense necessitat de celebrar 
electoral. 
 
Els informem de la COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
seva constitució el proper 15 de desembre:
 

Direcció 

 Caterín Triay Giménez-

 Mercedes Triay Giménez

 Carolina Bravo Letelier 
Professorat 

 Cristina Martínez-Iglesias 

 Rut García Cascales 

 Nicholas Paul Tate 

 Ana Ayesta Velasco 
Famílies 

 Sara Ruspira Sánchez–

 Reyes Cavero Vázquez

 Paloma Ramírez Díaz-Monis 

 Ana Trigo Díaz  
Personal d’administració i Serveis

 Gemma Roig Bosch 
 
Us saludem atentament, 
La Comissió Electoral 
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RENOVACIÓ PARCIAL CONSELL ESCOLAR 

Aquest novembre ha tingut lloc la renovació parcial del Consell Escolar en el sector de 
famílies i en el sector de professorat. 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar 
en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que 
intervenen en la comunitat educativa: director o directora i subdirecció, 
personal d'administració i serveis, pares/mares/tutors d’alumnes etc. 

de que en relació a la representació del sector pares i mares al Consell 
es van rebre les següents candidatures: 

Monis  

Pel fet que s’havien de cobrir dues places d’aquest sector i s’hi han presentat dues 
automàticament escollides sense necessitat de celebrar 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR que es reunirà per a la 
seva constitució el proper 15 de desembre: 

-Frontín 

Mercedes Triay Giménez-Frontín 

 

Iglesias  

– Representant de l’AMPA al Consell Escolar

Vázquez 

Monis  

Personal d’administració i Serveis 
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RENOVACIÓN PARCIAL CONSEJO ESCOLAR 
Queridas familias, 
 
Este noviembre ha tenido lugar la renovación parcial del Consejo Escolar en el sector de 
familias y en el sector de profesorado. 
 
El Consejo Escolar del centro es el órgano colegiado de participación de la comunidad 
escolar en el gobierno del centro. En el Consejo Escolar estan representados los 
colectivos que intervienen en la comunidad educativa: director o directora y subdirección, 
profesorado,  personal de administración y servicios, padres/madres/tutores de alumnos  
etc. 
 
Los informamos de que en relación a la representación del sector padres y madres en el  
Consejo Escolar del colegio, se recibieron las siguientes candidaturas: 
 

 Paloma Ramírez Díaz-Monis  

 Ana Trigo Díaz  
 
Dado que se tenían que cubrir dos plazas de este sector y se han presentado dos 
candidaturas, han quedado automáticamente escogidas sin necesidad de celebrar acto 
electoral. 
 
Los informamos de la COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR que se reunirá para su 
constitución el próximo 15 de diciembre: 
 
Dirección  

 Caterín Triay Giménez-Frontín 

 Mercedes Triay Giménez-Frontín 

 Carolina Bravo Letelier 
Profesorado 

 Cristina Martínez-Iglesias  

 Rut García Cascales 

 Nicholas Paul Tate 

 Ana Ayesta Velasco 
Famílies 

 Sara Ruspira Sánchez– Representante de la AMPA en el Consejo Escolar 

 Reyes Cavero Vázquez 

 Paloma Ramírez Díaz-Monis  

 Ana Trigo Díaz  
Personal de administración y Servicios 

 Gemma Roig Bosch 
 
Os saludamos atentamente, 
La Comisión Electoral 


