
 

Soc la Violeta, sociòloga i mare de dos nens: l'Ibai, de P3 i l'Unax, de 2 anys. La nostra tria de l’Escola Llebetx ha estat 
molt meditada i gens casual. Perquè per a mi, com per molts de vosaltres, és molt important l’educació dels meus fills. 
Però no només dels nostres fills: triar uns valors, és construir la societat que volem. Molts de nosaltres hem rebut una 
educació que, avui en dia, ha quedat un tant desfasada davant necessitats i reptes actuals. Una societat intel·ligent ha 
de voler comptar amb un sistema educatiu a l’altura: hem de generar les condicions per donar a les persones el suport 
i el context adequats per ser coneixedores de les seves habilitats i les seves emocions i oferir el màxim de recursos per 
enfrontar-se a la vida, cadascú amb les seves capacitats. L’educació és el sòl on hi plantem les bases i donem 
seguretat i resiliència davant el que vingui.  Els nostres fills tenen aquesta gran oportunitat, però també és un gran 
repte que, per sort, afrontem conjuntament. No esperem a demà.  
Els infants ara ja són persones, i el seu futur, el seu camí, l’estan dibuixant ells 
 mateixos amb la nostra companyia. I així ens construïm plegats: com a nens/es,  
com a adults, com a professionals i com a Escola.  
L’ebullició pedagògica ara mateix és increïble, i el moment educatiu a nivell creatiu 
és molt ric, tant per plantar com per recollir-ne els fruits. L’Escola entoma una línia  
pedagògica que aprofita tot això, i el Consell Escolar és un dels espais de decisió  
claus. Vull que aprofitem que la terra és fèrtil per treballar juntes, i per atrevir-nos a  
fer-nos créixer! Siguem valentes i valents! :)  

 
Soc l'Alba Ramírez, mare de l'Aila de P4. He treballat de monitora de menjador al Llebetx  
durant 6 anys, això m'ha permès veure l'escola en el seu dia a dia i saber que és la millor 
 escola per a la meva filla. Ara que conec l'escola com a mare m'agradaria donar un pas 
 endavant i involucrar-me una mica més formant part del Consell Escolar. Vull donar veu  
a les inquietuds de les famílies i posar el meu granet de sorra per millorar l'escola de les  
nostres filles i fills.  
 
 
 

 
 

 

Soc la Foix, la mare del Cam Arbonés Sogas de 3r. Estic molt contenta de viure el  
moment actual on un Decret de la Generalitat de Catalunya contempla, per primera  
vegada, que tot el sistema educatiu ha de ser inclusiu. Formar part del Consell Escolar del 
Llebetx, que com a escola innovadora i pionera, a qui els canvis i l’acollida de la diferència 
els hi suposa un repte engrescador, és un plaer i un aprenentatge constant. Per això  
considero importantíssim que la veu de les famílies dels nens i nenes amb necessitats  
educatives especials hi estigui present doncs amb la nostra aportació complementem  
i ajudem a construir una educació de valor per a tothom. 

 
Soc la Sese, la mare del Pol Martínez de 2n. Fa un parell anys que estic a la 
Junta, molt implicada en la comissió econòmica, camins escolars i festes! De 
professió sóc comptable i ara m'estic formant en altres temes més relacionats 
amb ciutadania, gènere.... 
Em sembla molt interessant el canvi de mètodes i pedagogia que està 
implantant l'escola, i crec que està molt relacionada amb els interessos de les 
famílies. Tinc ganes de saber-ne més i veure com podem acompanyar les 
famílies aquest procés. Per això m'agradaria ser la vostra representant al 
consell escolar, per fer de pont entre la informació de l'escola, l'AMPA i les 
famílies. 
  

 


