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VOTACIÓ
2
DESEMBRE

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2014
CANDIDATURES DELS PARES I MARES

VOTACIÓ DELS REPRESENTANTS DELS PARES I MARES AL CONSELL ESCOLAR

DIMARTS, 2 DE DESEMBRE DE 2014

Vos recordam que el proper dimarts dia 2 de desembre de 2014 els pares i mares estau convocats a elegir
per votació els tres representants nous que formaran part del grup de pares i mares al Consell Escolar.
La mesa electoral es situarà a l'entrada de l'edifici de primària i estarà oberta durant aquest horari:
·De 9 a 10 h.
·De 12,30 a 13,30 h.
·De 16 a 20 h.
A partir de les 20 h es realitzarà el recompte dels vots.
Vos remetrem per mitjà dels alumnes el sobre de votació amb la papereta. Tenen dret a exercir el vot el
pare, la mare o el tutor legal, inclosos al cens electoral. El vot és personal i intransferible. S'ha d'aportar
document identificatiu.
ELS CANDIDATS SÓN:

-NÚRIA JUANIAS ESPRIU
-BÀRBARA YOLANDA PLANAS GAYÁ
-JORDI PUIGSEGUR FIGUERAS
-FRANCISCA SERVERA MARTÍNEZ
VOT PER CORREU
Si no podeu exercir el vot presencialment i voleu emetre el vot per correu, el procediment a seguir
és el següent
- Els interessats en votar per correu heu de fer la sol·licitud per escrit a Secretaria a partir de dia 21 de
novembre de 2014. A partir d'aquesta data podreu recollir-hi els sobres corresponents (sobre correu i sobre de
votació amb la papereta)
-Dins el sobre correu a més de dipositar-hi el sobre de votació, hi introduireu una fotocòpia del DNI o
document equivalent.
-Haureu d'entregar personalment el vot a la Secretaria del centre en horari lectiu des del dia 21 fins al
dia 1 de desembre de 2014.
Segons la normativa, els vots emesos per correu s'introduiran a l'urna abans d'iniciar l'escrutini.

AGRAÏM QUE S'HAGIN PRESENTAT AQUESTS CANDIDATS
A CONTINUACIÓ PODEU LLEGIR LA PRESENTACIÓ QUE ENS HAN APORTAT

Hola a tots i totes.
Som na Núria Juanias Espriu i mare de dos nins de primària de l’escola. Sóc mestre
d’educació infantil i em present com a candidata al Consell Escolar per tal d’involucrarme més en el projecte escolar del centre i el seu funcionament.
Crec que com a pares, és molt important estar informats del que hi passa al centre i a la
vegada, que l’escola pugui estar informada del que els pares en pensam.
Pens que entre tots podem fer de l’escola una comunitat educativa rica i plural.

NÚRIA JUANIAS ESPRIU

YOLANDA PLANAS
GAYÁ

Sóc na Yolanda Planas Gayá, visc a Sant Joan des de fa 9 anys, tenc dues filles que van
a l’escola de Son Juny na Neus i na Lourdes.
Aquest any em present com a candidat al Consell Escolar
Hi ha moltes coses importants a tenir en compte amb l’educació dels nostres fills i crec
que formant part del Consell Escolar alguna cosa es podrà fer.
Per a mi és molt important que l’educació sigui de qualitat i motivar al màxim els nins i
els mestres. Així com promoure la convivència i el respecte a l’escola i fora d’ella.
M’agradaria que és pogués donar l’oportunitat als pares a decidir quin és el millor horari
per a ells i les seves famílies. Fa massa anys que xerram d’aquest tema. Quan el més
fàcil es fer una votació. S’ha de respectar el vot de la majoria. I que surti el que surti. No
hem de tenir por als canvis, si és que n’hi hagués. I així podrem dedicar el temps a altres
temes d’importància.

Hola a tothom!
Sóc el pare de la Núria, alumne de primer de primària, i d'en Joan, que encara va a
l'escoleta. Em presento com a candidat per al consell escolar amb el convenciment que els
pares hem d'estar implicats en el funcionament de l'escola, tant a través de l'APIMA com
al consell escolar per a defensar una escola pública de qualitat. Les meves prioritats i
inquietuds són:
- Mantenir el català com llengua vehicular en tots els àmbits de l'escola, sense deixar de
potenciar l'estudi del castellà i sobretot de l'anglès, ja que estic convençut que la
competència en llengües estrangeres serà un dels factors claus en el futur dels nostres
fills.
- Mantenir la jornada escolada partida.
JORDI PUISEGUR
- Participació activa en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i
FIGUERAS
conèixer l’evolució del rendiment escolar.
- Vetllar per a què les institucions responsables portin a terme el manteniment necessari
de l'equipament de l'escola i les instal·lacions estiguin al dia.
-Fomentar la informació i participació dels pares. En aquesta línia he decidit obrir un bloc per tal que serveixi com a eina
de comunicació amb tots vosaltres. Si surto escollit voldria que fos el lloc des d'on pugui explicar a tots els pares el que es
fa al consell escolar, exposar les meves opinions als temes relacionats amb l'escola, i on també vosaltres em podeu fer
arribar temes, suggerències, etc. El bloc ja està obert i el podeu trobar a l'adreça: http://sonjuny.puigsegur.cat/
Ara ja només ens falta demostrar la implicació de tots els pares i mares anant a votar el proper dia 2 de desembre. Voteu a
qui penseu que millor us pot representar, i en cas de que sigui jo l’escollit, moltes gràcies.

FRANCISCA
SERVERA MARTÍNEZ

Estimada comunitat escolar:
Em dic Xisca Servera Martínez i som sa mare de n’Àngela Magro Servera que aquest any
cursa P4. Dir-vos que estic interessada en entrar al Consell Escolar, primer de tot, perquè
els pares no es quedin sense representació com va passar aquests darrer pic. Si no puc
entrar, almenys que hi hagi algun suplent per si hagués alguna baixa durant aquesta nova
legislatura.
També m’agradaria que el cicle d’infantil tengués un representant al Consell Escolar.
Proposar que la comunitat escolar del C.P. SON JUNY doni l’opció a tots els pares a
decidir si és convenient o no modificar l’horari actual que té el centre. Sempre respectant
l’escola matinera, el menjador i que romangui obert fins les 4 com fins ara.
Moltes gràcies a tots.

