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VOTACIÓ

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2016

22
NOVEMBRE

CANDIDATURES DELS PARES I MARES

VOTACIÓ DELS REPRESENTANTS DELS PARES I MARES AL CONSELL ESCOLAR

DIMARTS, 22 DE NOVEMBRE DE 2016
Vos recordam que el proper dimarts dia 22 de novembre de 2016 els pares i mares estau convocats a
elegir per votació els dos 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 dos exemplars de la papereta. A l'escola trobareu més paperetes el
de dia de la votació.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:

-TONI BAUZÀ MATAS
-SANDRA GARCÍA PROVENÇAL
-PEP TONI RODRÍGUEZ I BENNÀSSAR
-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 14 de
novembre de 2016. 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 14 fins al
dia 21 de novembre de 2016.
Segons la normativa, els vots emesos per correu s'introduiran a l'urna abans d'iniciar l'escrutini.

A CONTINUACIÓ PODEU LLEGIR LA PRESENTACIÓ QUE CADA CANDIDAT
ENS HA FET ARRIBAR
Som en Toni Bauzà, pare d’en Marc de 3r i de na Caterina de P5, i em present com a
candidat al Consell Escolar.
De sempre he estat implicat en diferents àmbits de la societat santjoanera (cultura,
esport, associacionisme...). Resident a Sant Joan des d’ençà que hi vaig néixer, tinc la
perspectiva d’haver viscut en primera persona la història de la nostra escola de Son
Juny i ser coneixedor de les diverses realitats amb les quals es troben els alumnes en el
centre actualment. Per això, és necessari que els pares i mares ens impliquem en el
funcionament de l'escola, tant a través de l'APIMA com al Consell Escolar, per tal de
defensar una escola pública de qualitat.
TONI BAUZÀ
Més que un emperò, el fet de ser una comunitat educativa petita d’una localitat petita
l’hem d’aprofitar per aconseguir tenir una escola millor fent valer el contacte directe que tenim els que la
formam.
La meva implicació cap a on anirà encaminada?
- Seguir apostant per aquest canvi pedagògic iniciat al nostre centre, aplicant una metodologia d’aprenentatge
activa i cooperativa.
- Fer un seguiment del funcionament general del centre i l’evolució del rendiment escolar.
- Mantenir el català com llengua vehicular en tots els àmbits de l'escola, sense deixar de potenciar l'estudi del
castellà i de l'anglès. La competència en llengües estrangeres ja és una necessitat per als nostres fills.
- Defensar la jornada escolar partida.
- Vetllar per a què l'equipament de l'escola i les instal·lacions estiguin al dia.
- Presentar propostes, per pròpia iniciativa o a petició dels alumnes i/o pares del centre.
Satisfet del fet que almanco siguem 4 els pares i mares que ens hem presentat com a candidats, només
encoratjar-vos a la resta a participar de la votació de dia 13 de desembre.
Moltes gràcies.
**************************************************
Hola pares i mares de Sant Joan!
Som na Sandra Garcia Provençal, mare de na Mar de primer de primària i de na Rosa
de quart d’infantil. Me dedic al món de l’educació, som professora de secundària, però
ara m’agradaria participar a l’escola dels nostres fills com a representant i portaveu dels
que compartim aquesta aventura de ser mares i pares.
Les meves inquietuds i prioritats són:
•

Treballar i prendre decisions per a una escola pública de qualitat.

•

Recolzar el canvi metodològic (projectes, ambients, tallers, patis…) per tal de
millorar la motivació de l’alumnat i docents.

•

Fomentar la comunicació i el traspàs d’informació entre l’escola i les famílies
per tal d’establir una relació de tranquil·litat i seguretat, sobretot en aquesta
època de canvis metodològics.

•

Crear instruments i espais de convivència per tal d’integrar les famílies nouvingudes i estrangeres,
resoldre conflictes sense violència, tractar l’assetjament escolar, treballar la xenofòbia, l’homofòbia,
…

•

Cobrir les necessitats bàsiques dels nostres fills: alimentació equilibrada (berenars i menjador), temps
de descans entre classes, joc i diversió, …

•

Aprofitar l’escola com agent socialitzador per treballar valors, models de comportament positius,
relacions interculturals, … a partir d’activitats extraescolars com els esports en equip, acampades,
club d’esplai, …

SANDRA
GARCIA

Vaig ser alumna del CEIP de Son Juny i estic molt agraïda del que aquesta escola me va aportar. M’agradaria
poder posar el meu granet d’arena perquè l’estada a Son Juny fos una experiència positiva pels nostres fills i
filles.

*****************************************************
Hola a tots i totes!
Soc el pare de n’Ariadna, alumna de primer de Primària a Son Juny, i de na Mireia que
encara va a l’escoleta. De professió em dedico a gestionar el col·lectiu de treballadorses d’una empresa privada des del departament de Recursos Humans. Paral·lelament
estic acabant el darrer curs de Grau en Pedagogia a la Universitat de les Illes Balears.
Em presento com a candidat al Consell Escolar per representar als pares i mares amb la
idea de poder aportar el que pugui per tal d’aconseguir una escola pública moderna,
PEP TONI
inclusiva, oberta, flexible i adaptada al seu entorn més pròxim.
RODRÍGUEZ
Les meves prioritats són les següents:
 Seguir potenciant les metodologies innovadores introduïdes aquest curs 16/17
per tal de què els procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles sigui més significatiu i constructiu.
 Treballar perquè la nostra Escola Pública sigui totalment laica amb els fets i que no hi hagi cap
activitat que pugui excloure a cap alumne-a per religió o ideologia. La nostra realitat és molt
heterogènia per no tenir-ho en compte.
 La creació de comunitats educatives per promoure de bon de veres la participació de les famílies en
el procés educatiu i pedagògic. La participació ha d’anar més enllà de fer bunyols, disfresses i tallar
llonganissa per Sant Antoni. La institució educativa ha d’anar de la mà de les famílies. Ambdues
institucions són co-responsables i per això s’han de crear sinèrgies de participació i implicació. Aquest
és el punt de més tendència en la transformació escolar i educativa.
 Treballar per aconseguir que l’Escola de Son Juny sigui la institució de referència del nostre poble. És
evident que el futur dels santjoaners-es depèn del funcionament de la seva escola. Els nostres fills i filles
han de sentir el centre com si fos ca seva i per això l’hem de fer oberta a tots i totes, treballant en
xarxa des de totes les associacions esportives, culturals i de l’Administració.
 Mantenir la jornada partida. Tinc moltes raons pedagògiques per defensar-la pel bé dels nostres fills i
filles en edats primerenques i el de la majoria de les famílies. Sóc molt comprensiu amb els interessos
professionals dels treballadors-es (em dedico a això), però en aquest cas sempre posaré per davant
l’interès col·lectiu i general dels alumnes i les seves famílies versus les minories.
Aquestes són les meves prioritats, entre altres, i per això vos demano el vostre vot per representar-vos al
Consell de Escolar a les pròximes eleccions.
Una salutació,
Pep Toni Rodríguez i Bennàssar
***************************************************
Hola a tots, som na Francisca Servera, mare de n’Àngela i de na Paula Magro.
M’encantaria tornar a ser reelegida per formar part del Consell Escolar. Penso que és
una eina molt important i és molt interessant estar assabentat de tot el que passa a
l’escola. També, si voleu, puc continuar representant als pares que volen la jornada
continuada, i a tots els que volguessin que informàs de qualsevol tema que els preocupi
o proposta que els agradaria fer per el bon funcionament de l’escola.
Moltes gràcies i sort a tots!!

FRANCISCA
SERVERA

