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Assumpte: Bones festes
De: correus_aplicacions.educacio@gencat.cat
Data: 23/12/2019, 11:21
A: anogues
Benvolgut,
Benvolguda,
Gràcies per tota la feina que has fet al llarg del 2019; per treballar cada dia per assolir el
creixement dels i de les alumnes com a persones i contribuir a la construcció d'una societat més
justa. Aquests dos objec us tenen la virtut de situar en el centre de la polí ca educa va els seus
dos fonaments, l'alumne com a subjecte i el seu procés d'aprenentatge com a objecte, els quals se
sustenten en l'aposta per a la millora constant de l'escola, a par r de processos de transformació
que es basen en la renovació i la innovació, i el treball sos ngut per a l'equitat del sistema, amb la
lluita contra la segregació com a ﬁta.
La voluntat d'assolir aquests objec us suposa remoure els fonaments del sistema educa u, fer
trontollar elements que històricament han semblat inamovibles. Però és bo i és necessari que ens
ho plantegem; i sobretot és imprescindible que la nostra resposta ngui clar que l'objec u de
l'educació són els i les alumnes, la seva formació i el seu creixement. En d'altres paraules:
treballem per a l'èxit educa u de l'alumnat, és a dir, l'èxit acadèmic, sí, però sobretot l'èxit
personal i l'èxit social i comunitari.
Al llarg de l'any que està a punt de començar, con nuarem treballant per implementar les millores
que el sistema educa u necessita per tal de construir una autèn ca escola de ciutadania.
Intentarem oferir‐te noves eines per fer‐te la feina més fàcil, amb l'aprovació d'un nou pressupost,
que superi les mancances que ha signiﬁcat haver de treballar amb la pròrroga reiterada del
pressupost del 2017, per començar a rever r la situació abans de les retallades i permetre el
desplegament de l'escola inclusiva. I sobretot procurarem ajudar‐te en tot allò que es gui a les
nostres mans. Perquè estem convençuts que els i les mestres, les professores i els professors, el
personal d'administració i serveis, els professionals dels serveis educa us i els professionals
d'atenció educa va sou la garan a de l'èxit del sistema.
Gràcies de nou per tota la feina que fas, que has fet i con nuaràs fent. Sense la teva aportació, res
no seria possible.
Espero que passis unes bones vacances i et desitjo que nguis un molt bon 2020.
Cordialment,
Josep Bargalló Valls
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