
CANDIDATES I CANDIDAT A FORMAR PART DEL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT JUAN MANUEL ZAFRA 

 

 

 

Sóc la Mireia Aran, mare de la Berta Rossell (4t ESO) i del Joan (1r ESO). Porto 
20 anys involucrada en el món de l'educació i m'agradaria formar part del 
Consell Escolar per tal de col·laborar en tot el que faci falta. Estic convençuda 
que l'institut el formem tots (professors, alumnes, pares, personal no 
docent,...) i cadascú hi té un paper diferent però, alhora, imprescindible. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sóc la Cristina Cabrera Morales, mare de la Carla de 1r d’ESO i treballo per 
comte propi a un comerç al barri.  
Amb iniciativa, esforç i implicació he aconseguit ser una persona  forta i 
treballadora, que s’esforça per aconseguir el que vol.  
Em presento al consell escolar, perquè crec que entre tots podem construir 
l’escola que necessitem. I si treballem en equip, la feina sempre és més 
senzilla. 
Com diu la CEAPA: El treball en equip és unir els nostres ideals i esforços, per 
posar en marxa projectes que millorin les circumstàncies que ens rodegen, ja 
que de forma individual no ho podríem aconseguir. 

 

Sóc la Marta Clarella, mare de l’Eloi de 2n d’ESO. 
L’any  2012 vaig entrar a formar part de l’Institut  Juan Manuel Zafra quan hi 
va entrar el meu fill gran.  
Aquest curs hi ha noves eleccions al Consell Escolar, us  demano el vostre vot 
per a formar-hi part. 
Trobo que és un bon moment per presentar-me com a candidata. M’hi 
presento  amb la finalitat de poder col·laborar i d’entendre millor el 
funcionament intern de l’escola dels nostres fills, per fer arribar la veu de les 
famílies i per poder-les  informar del que allà es decideix. 

 

Sóc la Patrícia Lázaro Pernias, mare de l’Adrià Novell, de 2n d’ESO. Sóc 
professora a la Universitat Autònoma de Barcelona, des de fa més de 25 anys. 
Ensenyar i aprendre és feina de tots: professors, estudiants, personal de 
suport i famílies. Em presento com a candidata per donar veu a pares i mares 
al Consell Escolar, però també per implicar-los i fer-los col·laborar. 
Però també presento la meva candidatura perquè vull que serveixi com a 
exemple al meu fill: cal participar, cal cedir part del nostre temps si volem 
ajudar a construir un món millor. No esperem sempre a que ens ho facin els 
altres!  

 
Sóc  el Ricard Vega Parrón, pare del Pau Vega de 3rB i el Biel Vega de 1rC. 
Durant 3 anys vaig ser president de l'AMPA de l'escola Casas i he estat 
membre del consell escolar durant 7 anys en qualitat de representant de 
l'AMPA. 
El motius pels quals em presento són per formar part activament de la 
comunitat educativa de l’institut, aportant la meva petita experiència 
d'aquest darrers anys i treballar per un ensenyament públic de qualitat. 


