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Butlletí setmanal                               núm. 139                         

22/10/2018                                   Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 
 

Castanya torrada i calenta escalfa les mans... i el ventre. 

  

 

NOTÍCIES D’AULA 

 

P5B 

Els alumnes de P5B aquesta setmana aniran a psicomotricitat dos dies, dijous i divendres. La 

setmana passada, per raons organitzatives del centre no hi van poder anar. 

 

CENTRE 

ESCOLA MATINERA 

Aquesta passada setmana vam posar en marxa el servei d’Escola Matinera. L’Apima ha 

contractat la monitora Tatiana Carreras Millán. L’horari és de 7’30 h a 8’30 h. Les  famílies 

que necessitin el servei tenen les següents opcions: 

-Servei mensual: 40 € per alumne/a i 65 € si són més d’un germà o germana. 

-Servei puntual: 2’5 € diaris. 

La monitora acompanya a les 8’30 h els fillets i filletes a les seves respectives aules.  

 

 

 

 

Agrairíem que les famílies que tinguin jocs a casa sense emprar, fessin la seva donació a 

l’escola per tal d’utilitzar-los durant el temps de l’escola matinera. Moltes gràcies! 
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AUXILIAR DE CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA 

Al llarg de la propera setmana s’incorporarà al centre una auxiliar de conversa en llengua 

anglesa. 

CONSELL ESCOLAR 

Benvolguts pares i mares: 

Cada dos anys celebrem eleccions al Consell Escolar del nostre Centre per renovar-ne la 

meitat dels membres, de conformitat amb l’ordre de 21 d’octubre de 2002. Els membres  

que siguin elegits ho seran per un període de quatre anys. 

Com ja sabeu, el Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la 

comunitat educativa en el centre. És per açò que creiem del tot necessari que hi hagi pares 

i mares que vulguin representar als altres presentant-se com a candidats/es i que tots anem 

a votar-los el dia de les eleccions. 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa 

en el funcionament i govern del centre, està format per: 

 La Directora 

 La Cap d’estudis 

 Un Regidor o representant de l’Ajuntament 

 5 mestres elegits pel claustre 

 5 pares/mares dels alumnes (un d’ells designat directament per l’Apima) 

 Un representant del personal d’administració i serveis. 

 La secretària, amb veu però sense vot. 

 La renovació parcial dels membres del Consell Escolar afecta a tres mestres i a tres 

pares/mares (un d’ells designat directament per l’Apima). 

Només ens queda animar-vos a participar presentant-vos com a candidats/es i a votar, ja 

que l’educació dels nostres fills i filles és competència de tots i totes. 

Si us voleu presentar com a candidats/es, entregueu a secretaria la sol·licitud de la 

candidatura (a partir del 16 d’octubre i fins dia 7 de novembre). 

Atentament 

L’Equip Directiu 

Fins a la setmana que ve!  
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CEIP MARE DE DÉU DEL TORO 

AVINGUDA MESTRE GARÍ, 1 

07740 ES MERCADAL (BALEARS) 

                              Telèfon i fax: 971375338 

   ceipmarededeudeltoro.esmercadal@educaib.eu 

 

Si desitja presentar-se CANDIDAT/A com a representat dels pares d'alumnes en el CONSELL 

ESCOLAR, ha de complimentar, retallar i remetre el present escrit a la JUNTA ELECTORAL del 

Centre, a partir d'avui fins el dia 7 de novembre a les 13.30 h. El seu fill/a pot entregar-ho al tutor/a. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A PARES/MARES 

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO 

ES MERCADAL 

 

 

Segons les disposicions vigents, 

 

En/Na.........................................................., major d’edat, amb DNI nº......................., domiciliat al 

carrer.........................................., nº....... del poble de............................., en la seva condició de 

pare, mare o tutor de l’alumne/a ............................. d’aquest centre i inscrit en el cens electoral, pel 

present document: 

 

 MANIFESTA que està disposat a assumir la representació dels pares d’alumnes del Consell 

Escolar del Centre si és elegit en les votacions a realitzar el dia 26 de Novembre de 2018. Per dita 

causa presenta la  CANDIDATURA. 

 

Es Mercadal, ..... d’.....................................de 2018 

 

 

Signat 

 

 


