
Eleccions al Consell Escolar 
DiVENDRES, 2 de DESembre       Horari: 8 a 17:30h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola! Em dic Inma Pozo i molts/es 

de vosaltres em coneixeu com la mama 
d’en Ramon (de 2n) i d’en Joan (P3). 

Em presento al Consell Escolar perquè 
crec en una escola pública de tots/es i 
per a tots/es, una escola on la veu dels 
pares/mares/tutors sigui escoltada i entre 
tots/es millorar-la amb el nostre treball i 
actitud ja que tots/es som responsables 
que els nostres fills/es rebin una 
ensenyament de qualitat. Mestres i 
pares/mares/tutors hem de formar un 
equip que transmeti coneixements per un 
costat i per l’altre educació i valors a 
aquestes petites grans persones que són 
els nostres fills/es. 

 

 

 

Hola! Sóc l’Olga Cano, la mare del 

Guillem (3r A) i l’Alba (1r A). Sóc 
bibliotecària i treballo en una biblioteca 
universitària, la qual cosa m’ha permès 
tenir un contacte proper amb el nostre 
sistema educatiu.  

Des del curs passat, faig de delegada de 
classe del Guillem, i sempre he participat 
activament en tot el que té relació amb 
les activitats de la nostra escola. Com 
que considero que la relació família-
escola és molt important per al benestar 
dels nostres fills, ara m’agradaria fer un 
pas més i formar part del Consell. 

El motiu fonamental per presentar-me és 
per tenir una visió global del que es fa a 
l’escola, els temes fonamentals que s’hi  
tracten així com els seus reptes. A la 
vegada, m’agradaria ser la portaveu de 
les inquietuds, opinions i aportacions de 
totes les famílies de l’escola. 

Perquè tothom som escola! 

Hola! Sóc la M. José Fernández 

i mare d'en Biel (P3) i de l'Hugo (5 m). 

La meva professió és arquitecte tècnic i 
cap d'obra, però tot i que m'estimo la 
meva professió, ara que en Biel és a 
l'escola, tinc clares les meves prioritats, i 
implicar-me en l'educació, èxit personal i 
èxit social dels meus fills, és quasi tant 
important com la seva salut. I el meu 
objectiu d'ara és poder representar-vos, 
fer arribar les vostres opinions, participar 
en les decisions importants de l'escola, 
aportar idees per tal de millorar punts 
febles, informar-vos i fer tot el que estigui 
a les meves mans, per a fer dels nostres 
fills i del centre, un bon model a seguir. 

Us recordo la importància de la 
representació al Consell, i que un fill 
conegui la nostra implicació a l'escola de 
manera directa o indirecta, per tant, ara 
que tenim l’oportunitat, participeu! 

Moltes gràcies per aquesta oportunitat! 

Hola! Sóc en David Rojas, pare de 

l’Emma de 6è i de la Paula de 1r. 

Després de 9 anys participant de manera 
activa en molts àmbits diversos a 
l’escola, he decidit de presentar-me com 
a candidat al Consell Escolar per tal 
conèixer millor l’escola per dins. 

Crec fermament que l’escola és de tots, i 
tots hem de treballar per tenir l’escola 
que volem. Jo vull una escola pública de 
qualitat…i tu? 

Llobet, Llobet, Llobet!!!! 


