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14. CEIBLOG, PÀGINA WEB, FULLS INFORMATIUS I
PUBLICACIONS.
CEIBLOG.

!

El mes de novembre del 2007 es va obrir a internet un blog del CEIB, amb
l’objectiu de ser un canal de comunicació i d’informació més dinàmic i, sobretot,
intercatiu. El blog és un lloc web que s’actualitza de manera periòdica recopilant
cronològicament texts i articles, i on es poden introduir imatges, fotografies,
enllaços amb altres webs, entre altres possibilitats. Els lectors d’un blog poden
escriure comentaris sobre un text o un article i l’autor els pot respondre, de tal
manera que queda obert el camí per crear un diàleg entre l’autor i els seus lectors.
En el cas del CEIB, aquest lloc possibilita que les conselleres i els consellers del
participin amb les seves valoracions, opinions i aportacions en la dinàmica del
CEIB de manera ràpida i senzilla.
L’adreça del CEIBLOG és: http://ceibcaib.blogspot.com
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PÀGINA WEB.

!

S’ha mantingut al dia la pàgina web del CEIB, actualitzant els seus continguts i
millorant els aspectes tècnics.
En la web es troben els següents hipervincles:
- Presentació
- Components
- Normativa bàsica
- Reglament
- Memòries
- Activitats
- Propostes
- Enllaços (directori dels consells escolars de l’estat)
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FULLS INFORMATIUS.
Dirigit als consellers i conselleres del CEIB, el 2007 en van ser editats 24.

Del número 111 al 131 corresponen al període de
gener
a juliol de 2007.

Entremig del 131 i el 132, es va editar un Full especial
de presentació del nou equip del CEIB, on hi figurava
informació general sobre la composició del Consell
Escolara i la presa de possessió del president Pere Carrió.
Aquest exemplar fou enviat a tots els centres educatius
amb l’objectiu bàsic de divulgar la feina del
Els números 132, 133 i 134 vanren ser editats els mesos
de novembre i desembre, i corresponen a l’inici de
l’etapa de la nova presidència del CEIB.
Com es pot comprovar el full informatiu passà ternir
un nou format i s’acordà, a nivell de la Comissió
Permanent, que únicament es remetria als consellers i
conselleres via correu electrònic.
A més el full informatiu ha passat a tenir una periodicitat
mensual i el seu contingut ha vengut marcat per un
esquema general, de seccions, que és el següent:
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- Informació de les sessions del plenari i de les comissions permanents i els
comissions específiques.
- Informes en procés de tramitació
- Recull de normativa
- Projecció externa del CEIB
- Publicacions rebudes
PUBLICACIONS .
Memòria – 2006.
La primera edició, datada del juny del 2007 amb
un tiratge de 1000 exemplars, es va rebre entre els
mesos d’octubre i novembre i va ser distribuïda a:
- Consellers i conselleres del CEIB
- Centres escolars de les Illes Balears
- Ajuntaments de les Illes Balears
- Consells escolars insulars i municipals
- Consells escolars autonòmics i de l’Estat
- Direccions generals de la Conselleria d’Educació
- Membres del Servei d’Inspecció Educativa
XVII ENCUENTRO DE CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y
DEL ESTADO. “LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.”

La primera edició, en versió castellana, datada el
mes de febrer de 2008, amb un tiratge de 800
exemplars, correspon a la demanda dels diferents
consells escolars autonòmics i de l’Estat
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