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Benquerido/a director/a

Como ben sabe a Resolución do 25 de setembro establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos
consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos e tamén que á dirección do centro compételle, como
presidenta da xunta electoral, o fomento da participación de todos os sectores implicados.

Os presidentes das asociacións de nais e pais de centros presentes no Consello Escolar de Galicia téñenme mostrado a
súa preocupación pola escasa participación das nais e pais nos últimos procesos electorais dos centros educativos, escasa
participación producida por diferentes  motivos pero salientando entre  os máis  importantes a difícil  conciliación dos
horarios laborais co horario das votacións, a falta de información e o parco fomento da participación.

As nais e pais teñen un interese lexítimo en preocuparse pola educación dos seus fillos. O profesorado quere conseguir o
mellor para os seus alumnos e as nais e pais queren conseguir o mellor para os seus fillos. Ás veces parece que non nos
decatamos de que os alumnos dos profesores e os fillos dos pais son os mesmos individuos, son os mesmos nenos.
Profesores e pais teñen os mesmos intereses: conseguir a mellor educación para eses nenos. Entón se están de acordo no
obxectivo, conseguir a mellor educación para eses nenos, téñense que poñer de acordo na metodoloxía, nos medios, nas
estratexias  para  conseguilo.  Teñen  que  estar  necesariamente  de  acordo,  respectando  sempre  que  o  profesional  é  o
profesorado  que  é  o  especialista  na  transmisión  do  coñecemento  e  na  dirección  das  accións  para  conseguir  as
competencias. Os acordos se conseguen falando, d ialogando, negociando, participando e un bo lugar para procurar esa
comunicación son os consellos escolares dos centros nos que está representado o profesorado, as nais e pais, o persoal de
administración e servizos e en determinados casos o alumnado.

Tense comprobado empiricamente que un dos aspectos que caracteriza o éxito nos centros consiste en que as familias
deses centros mostran unha grande implicación na vida escolar dos seus fillos e tenden a participar activamente nos
centros educativos, evidenciando así que existe unha relación neta entre logros educacionais e o grao de participación das
nais e pais no proceso educativo.

Parece, logo, necesario procurar que as nais e pais de alumnos dos centros educativos teñan cumprido coñecemento de
que  se  van celebrar  as  eleccións para  seren representados nos consellos  escolares  e  animalos  a  participar  tentando
eliminar  as dificultades horarias e promovendo a necesidade da participación como un beneficio indubidable para a
consecución dos obxectivos académicos dos seus fillos.

Por iso me dirixo a vostede, como director/a e presidente/a da xunta electoral de centro, para animalo/a a que, atendendo
a petición dos presidentes das asociacións indicadas e con independencia do fomento da participación dos outros sectores
implicados, busque por todos os medios promover e potenciar á participación das nais e pais dos alumnos do seu centro
nas eleccións de membros de consellos escolares próximas a celebrarse.

Atentamente

Fernando del Pozo Andrés

Vicepresidente do Consello Escolar de Galicia
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