Eleccions al Consell Escolar. Participeu-hi
Benvolguts/des mares i pares del CEIP Joan Maragall:
A partir del dia 3 de desembre s’inicia el procés electoral i el dijous 17 de gener de
2013 hi haurà eleccions al consell escolar del nostre centre. Els consells escolars dels
centres són un mitjà de comunicació entre l’escola i les famílies, així com la veu
d’aquestes a l’escola. És, en definitiva, el mecanisme que garanteix la nostra
participació. Cal aprofitar-lo.
Des de l’AMPA encoratgem aquelles mares i pares que tingueu interès a presentar-vos
i a representar-nos en les reunions (els consells es reuneixen uns quatre cops l’any,
després de l’horari escolar).
Podeu presentar les vostres candidatures a través de l’AMPA, ja que aquesta, com a
associació de mares i pares de l’escola, és l’instrument idoni per canalitzar i difondre
les propostes i informacions, fent-les així efectives. Per això, podeu fer arribar la
vostra candidatura a les delegades i delegats de classe, que s’encarregaran de
lliurar-les a la coordinadora de delegats i aquesta les farà arribar a la directora del
centre que posteriorment farà la publicació de les candidatures i la seva difusió per a
que tots els pares i mares coneguem els possibles candidats . El termini de
presentació és el proper dilluns, dia 17 de desembre.
Les candidatures hauran d’incloure un breu text explicant qui sou (i si voleu la
vostra motivació), i una fotografia recent. Això permetrà votar amb un mínim de
coneixement sobre els candidats.
Més informació a :

http://www.fapac.cat/consell-escolar-de-centre
Resolució ENS/2475/2012, del DOGC
Animem a tothom qui vulgui participar en les eleccions del consell escolar, ja sigui
presentant candidatura o bé fent difusió a la resta de famílies de la importància de la
participació en les eleccions. Tanmateix restem a la vostra disposició per resoldre
qualsevol dubte que tingueu i en la mesura de les nostres possibilitats intentarem
resoldre
Us saluden cordialment,
Junta de l’AMPA del Joan Maragall
Sant Cugat, novembre de 2012

