
«SÓN ANYS MOLT IMPORTANTS PER ALS NOSTRES FILLS I 
FILLES»   

 A/a de les mares i pares dels alumnes IES
Cubelles.
     Vull presentar-me a vosaltres com a 
candidata a representant dels pares i
mares del Consell escolar de l' institut
Cubelles,  per a la votació que hi haurà el
proper 25 de novembre. 

Sóc mare d'una alumna de 1er d'ESO i
voldria participar en el Consell de l' institut 
per a contribuir -des de la funció materna
-en el projecte educatiu i els aspectes
organitzatius que calguin, en representació
del col·lectiu de pares.

Crec convenient la nostra participació als centres educatius perquè: 
- Enriquim l'aprenentatge dels nostres fills al col·laborar amb les  
professores/rs , representants de l' administració i dels  mateixos 
alumnes.

 - Donem una imatge conjunta  en quan a valors i  comportament.
     -Podem tenir un diàleg constructiu per a la millora constant .  
A casa, les famílies, acompanyem els nostres fills en aquests anys d'estudi  i no
és fàcil. Està bé que hi hagi un espai de construcció comú entre els familiars i 
els agents de l'institut ja que compartim el mateix objectiu. 

Tinc l'experiència positiva d'haver col·laborat en l'escola de primària de la 
meva filla , tant des d'una comissió de l' AMPA com des d'un grup de mares i 
pares que vam fer un projecte per a transformar el pati que va ser fabulós.   . 
Com deia el director- per educar els nois i noies cal la tribu entera.

Per a la participació al consell escolar proposo crear una comunicació entre el
col·lectiu de pares (via e-mail) per poder actuar en representació real de les  
vostres demandes, opinions i poder informar-vos. Demano el vostre suport per 
a poder exercir aquesta funció de representant de mares i pares dels alumnes, 
en la votació i si surto elegida em podeu escriure a karinavinyas@gmail.com
Atentament, Karina Viñas, mare d'alumna de 1er d'ESO, telf.660198559
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