
 

Sóc la mare de la Clara i el Joel Belmonte Vidal de 1r i 2n.  Crec que 
l’escola i la família compartim objectius i per tant projecte 
absolutament. L’íntima col·laboració i suport són imprescindibles. 
Aportar diferents enfocaments i informació de l’aprenentatge sempre 
constructivament, serà el meu objectiu. El descobriment del propi 
talent a través del cos i les mans, del joc motivador, de 
l’esforç satisfactori, del compromís amb el grup, fins i tot l’educació de 
la postura adient. Tot un seguit d’aspectes susceptibles a ser estudiats, 
potenciats o modificats si escau. 

 

Sóc la mare del Gonzalo i el Teo Llorach Giribet de 1r i 3r.  A l’escola, 
alumne, pare, mare, tu, has de ser-hi. 
Amb això, el que vull expressar, és que la nostra escola necessita de 
tots nosaltres i de la nostra implicació. Saber quins són els nostres 
ideals, objectius i arguments pels quals ens mouen a  portar els 
nostres fills i filles al Llebetx. 
Per la meva candidatura, m’agradaria poder transmetre tot això 
al consell escolar; fer de pont entre les famílies i el centre. Tot per tal 
d’aconseguir una bona educació pels nostres fills, amb medis i 
instal·lacions; per la seva felicitat, mentre duri l’escolarització. 
Proposant tot tipus  d’activitats, ja siguin educatives, lúdiques, 
creatives, de cooperació, de consciència amb el medi ambient…de 
construcció del nostre centre. 
I així, per a que els nostres fills puguin participar, ja des d’ara, en la 
construcció d’una societat millor, una societat plena de bons valors. 

 

 

 Sóc la mare de l’Ona Solé Canal de P4. 
Els meus interessos són conèixer més l’escola, seguir els nous projectes 
en curs (nova escola 21), i també i sobretot aprofundir en el projecte 
d’agenda 21 escolar per la sostenibilitat, que és un projecte que fa 
molts anys que dura però que continua estant d’actualitat més que 
mai. Segur que podem mirar com es pot aprofundir més amb tota 
la comunitat educativa (pares, mares, estudiants, professorat i 
personal del Llebetx). 
També m’agradaria investigar com es podria reduir el tema del 
volum de soroll a dins del Llebetx en alguns moments. Crec que és 
una preocupació compartida amb els professionals que treballen al 
Llebetx i a veure si els hi podem donar un cop de mà. 
No sé si són massa objectius i massa interessos per  poc temps, però 
ho intentaré. Entri o no entri al consell podem seguir treballant 
aquests temes entre tots i totes, la participació fa la força! 

 

Sóc un pare de P4, 1er i 3er de l’escola. Crec que no hem de deixar 
una tasca tan important com és l’educació dels nostres fills, a només 
la responsabilitat i el saber fer dels mestres. Hem de ser els primers 
implicats en ajudar-los en allò que convingui per millorar 
l’experiència i tot allò que la canalla aprèn a l’escola. Estem 
construint el seu futur i hem de ser els més interessats en col·laborar 
amb els agents implicats que hi ha per aquest fi. Un de molt 
important és el Consell Escolar, i per això em presento per impulsar 
amb el que convingui per fer créixer en tots els sentits els nostres 
infants. Perquè estem creant persones que seran els ciutadans de 
demà. 

 

 


