
Carta oberta dels representants del Consell Escolar que no renoven 

candidatura 
 

Normalment, quan expliquem que som membres del Consell Escolar i que ens han convocat a 

una reunió la gent arronsa el nas. Es té la percepció de que aquestes reunions són denses, 

avorrides i de poc interès, però ens agradaria reivindicar que no és cert i que, a més, el que es 

discuteix i decideix en el Consell té total transcendència en el dia a dia de l’escola. 

Al Consell està representada tota la comunitat educativa: mestres, famílies, AMPA i personal 

no docent. Tots tenim veu i vot en les decisions, que normalment es prenen en consens. Tots 

podem proposar punts a discutir, i entre tots fem les valoracions des de tots els punts de vista. 

Afortunadament comptem amb una escola oberta i participativa, i el Consell n’és un gran 

exemple, per això és molt important que les famílies estiguin ben representades i puguin fer 

arribar les seves inquietuds i propostes de millora. 

Més enllà de les funcions regulades per llei del Consell Escolar, ser membre del Consell et dona 

l’oportunitat de conèixer de primera mà el funcionament del centre i les dificultats a les que 

s’enfronta l’equip de mestres i, en conseqüència, els nostres fills.  

Tot i que sembli el contrari, el temps dedicat no és molt. Es convoca entre 4 i 5 vegades en un 

curs i l’horari habitual és de 16:45 a 18:00. S’hi aproven temes com el Pla de Centre o l’estat de 

comptes i a cada reunió es poden afegir altres punts en funció de les necessitats. En els últims 

temps s’ha discutit sobre la ubicació de l’institut, l’acollida (obligada) d’un nou P3, la realització 

de colònies a més cursos o el canvi d’empresa de menjador.  

Podem dir ben orgullosos que hem sigut membres del Consell i que val molt la pena. Estem 

agraïts a les famílies que van dipositar la seva confiança en nosaltres i a tots els membres que 

ens han acompanyat en un moment o altre per afavorir un bon clima de discussió. Marxem 

perquè volem renovar veus i cares, que el Consell continuï viu i que altres mares i pares tinguin 

l’oportunitat d’acostar-se a l’escola com ho hem fet nosaltres. 

Per tots aquests motius, l’únic que podem fer és animar-vos a ser candidats al Consell Escolar. 

A totes les converses a la porta de l’escola i a tots els grups de whatsapp segur que ja heu 

trobat qüestions a millorar o proposar a l’escola. Aprofiteu aquesta oportunitat! 
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