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ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018
CANDIDATURES DELS PARES I MARES

VOTACIÓ DELS REPRESENTANTS DELS PARES I MARES AL CONSELL ESCOLAR

DILLUNS, 26 DE NOVEMBRE DE 2018
El proper dilluns dia 26 de novembre de 2018 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 19 h.
A partir de les 19 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:

-JORDI PUIGSEGUR FIGUERAS
-PEP TONI RODRÍGUEZ I BENNÀSSAR

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 o personalment a Secretaria, on recollireu
la papereta de votació i el sobre de votació.
- 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 fins al dia 23 de novembre de
2018.
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
Hola a tothom!
Sóc el pare de la Núria, alumne de 5è de primària, i d'en Joan, a P5. Ja fa quatre anys em vaig presentar al
consell escolar i em torno a presentar convençut 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 escolar partida.
- Participació activa en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució
del rendiment escolar.
- Vetllar per a que 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 seguiré informant dels temes tractats al
consell escolar a través del blog que fa quatre anys vaig obrir i que segurament molts de vosaltres ja coneixeu:
http://sonjuny.puigsegur.cat/
Ara ja només ens falta demostrar la implicació de tots els pares i mares anant a votar el proper dia 26 de
Novembre.
Jordi.
***************************************************
Hola a tots i totes!
Soc el pare de n’Ariadna, alumna de tercer de Primària i de na Mireia que fa segon a infantil al CEIP Son Juny.
Soc pedagog i em dedico a gestionar el capital humà d’una organització privada.
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, inclusiva, oberta, flexible i adaptada al seu entorn
més pròxim.
Les meves prioritats són les següents:
● Seguir potenciant les metodologies innovadores, introduïdes de manera progressiva ja fa uns anys, per
tal de què els procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles, a través del joc, 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 la promoció de festes tradicionals.
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 des de l’Ajuntament.
● 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. Soc molt comprensiu amb els interessos
professionals dels treballadors/es, però en aquest cas sempre posaré per davant l’interès col·lectiu i
general dels alumnes i les seves famílies front les minories. Tenim la sort de tenir el tipus de jornada
escolar, a Educació Primària, més europea de tota la nostra Comunitat Autònoma.
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

