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El proper 29 de novembre

Eleccions als
consells
escolars de
L’Hospitalet
ROSA SALGUERO
El proper dia 29 de novembre se
celebren les eleccions als consells
escolars en la majoria dels centres
docents d’ensenyament mitjà i
primari, tan públics com concertats, de L’Hospitalet. En total,
s’hauran de renovar més d’un miler de representants, entre directors, caps d’estudi, secretaris, professors, mares i pares, alumnes,
personal auxiliar i de serveis, representants municipals (en els
centres públics) i representants de
les AMPA (Associacions de Mares
i Pares d’Alumnes), que integren
els consells escolars. Més de
30.000 persones estan convocades a les urnes només en els centres públics de la ciutat, 45 col·legis
d’EGB, on estudien 13.000 alumnes dels 3 als 14 anys, i 15 instituts
de batxillerat i de formació profes-

Els
consells són
els màxims
òrgans de
direcció dels
centres
d’ensenyament
sional, on hi han 13.000 estudiants
de 14 a 20 anys. Aquesta és la
segona vegada que la majoria dels
centres docents de la ciutat es
posen d’acord sobre la data per
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La ciudad comparte
su experiencia
integradora
NÚRIA BONDIA
Dos experiencias integradoras
llevadas a cabo en nuestra ciudad
se han presentado en el III Congreso Internacional de Ciudades
Educadoras que se ha celebrado
en la ciudad italiana de Bolonia
entre los días 9 y 13 de noviembre. Estos programas, elaborados
por el Área Municipal de Bienestar Social, han contribuido a la integración social del colectivo de inmigrantes magrebíes que vive en
el barrio de Santa Eulàlia y de la
comunidad gitana asentada en el
Polígono Gornal.
En L'Hospitalet viven actualmente unos 3.000 magrebíes. Para promover su inserción se han
elaborado programas específicos
destinados a jóvenes y mujeres,
además de la tarea que realizan
las escuelas de adultos. El 100 por
cien de los niños magrebíes que
residen en L'Hospitalet están escolarizados, sea cual sea la situación legal de sus familias. Los servicios sociales municipales se encargan de su asistencia a clase,
de su higiene diaria y de la salud
del colectivo. El Ayuntamiento de
la ciudad ha suscrito un convenio
con el Institut Català de la Salut pa-

ra garantizar la atención sanitaria
del colectivo magrebí en los centros públicos. Para reforzar esta
medida, la organización Médicos
sin Fronteras instalará, a partir del
mes de diciembre, un ambulatorio
asistencial itinerante para atender
a los inmigrantes que, por su situación ilegal, no se atreven a dirigirse a los centros públicos. Según el teniente de alcalde de Bienestar Social, Santiago Díaz, “no se
puede preguntar a un enfermo si
tiene legalizada su situación antes
de atenderle. Los servicios sociales -añade- no pueden hacer distinciones entre los ciudadanos, sino abordar estos problemas”.
La situación de la comunidad
gitana es bien diferente, ya que lleva mucho más tiempo en la ciudad.
Este colectivo, formado por unas
3.500 personas en L’Hospitalet, se
encuentra mucho más integrado en
la sociedad hospitalense. La ayuda institucional se vehicula a través de la asociación gitana Lacho
Bají Calí, que significa en caló buena suerte gitana, para promover el
asociacionismo como vía de integración. Los principales problemas
que sufre esta comunidad son el
paro, principalmente juvenil, y la
falta de vivienda.

Els alumnes també escolliran els seus representants als consells escolars
celebrar les eleccions dels seus
òrgans de direcció. El que es pretén és, segons fonts municipals,
institucionalitzar l’acte i donar-li la
importància que es mereix. Tanmateix, la decisió última sobre la
data dels comicis als consells escolars la té cada centre.

Els consell escolars
escullen director
Els consells escolars acostumen a estar formats per una mitjana de 14 a 18 persones, segons

sigui el volum d’alumnes de cada
centre. Obligatòriament, segons
marca la Llei Orgànica del Dret a
l’Educació (LODE), aprovada
l’any 1985, que va donar llum verda a la creació dels consells escolars, aquests s’han de reunir tres
vegades l’any amb caràcter ordinari. Les seves funcions tenen poder decisori; els seus membres escullen director, decideixen sobre
l’admissió o expulsió d’alumnes,
aproven les activitats de l’escola i
tam-bé el pla anual del centre -document que estableix l’actuació

dels mestres-, entre d’altres funcions. Les eleccions als consells
escolars se celebren cada dos
anys, des de 1986, quan hi van haver les primeres, i els seus membres elegeixen més tard els components del Consell Escolar Municipal, que únicament té caràcter
consultiu. En aquest, a més de
professors, pares i alumnes, hi ha
representants dels sindicats del
professorat, entre d’altres col·lectius. Abans del 15 de desembre
d’aquest any, els consells escolars
hauran de quedar constituïts.

