Benvolgudes i benvolguts,
S’acaben de convocar les eleccions per a la renovació dels consells escolars, els
principals òrgans de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la
vida dels centres. D’aquestes eleccions sortiran també els nous membres dels consells
escolars municipals de districte i del Consell Escolar Municipal de Barcelona.
Aquests consells acullen totes les veus: les dels docents, els estudiants, les famílies, el
personal d’administració i serveis, les entitats ciutadanes i l’Administració. Són
veritables ens educatius i treballen, des de la diversitat i la suma que representen, per
a la millora de l’educació.
La participació ciutadana és un element fonamental en la construcció d’una societat
plenament democràtica, i en el cas dels consells escolars és, a més, una escola de
democràcia des de la proximitat. Aquests consells converteixen un element proper i
quotidià com els centres escolars en un àmbit d’apoderament ciutadà tan fonamental
com l’educació. Esdevenen espais de coresponsabilitat entre la ciutadania i les
administracions, de debat i de treball conjunt, rigorós i eficaç, entre tots els membres
de la comunitat educativa, que som, en definitiva, tots els ciutadans i ciutadanes.
És per això que, des de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, les
dues administracions amb competències educatives a la ciutat, a través del Consorci
d’Educació de Barcelona, volem fer una crida a la vostra participació en les properes
eleccions als consells escolars dels centres educatius, tant amb la presentació de les
vostres candidatures com amb la votació per escollir els representants dels diferents
sectors.
Tenim l’ocasió de contribuir, conjuntament, a la construcció de l’educació que volem,
l’educació que Barcelona necessita i mereix.
Des d’ara mateix, volem agrair a totes les persones que us presentareu com a
candidates a les eleccions, per la generositat i el compromís del vostre gest. I també,
gràcies a tothom per anar a votar, un acte de responsabilitat i d’implicació en
l’educació de tothom i per a tothom.
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