
Joaquim Soler Diaz 
Pare de l’alumnes de 5º primaria, de 1º primaria, i de P4 
 
 
Estimats pares/mares de la nostra Escola, 
 
com a candidat a representar-vos al Consell Escolar , m’agradaria adreçar-vos unes reflexions personals, 
conjuntamente amb la proposta de Programa que portaria a terme en el cas de resultar escollit. 
 
Per què?   Per què hem decideixo a presentar-me com a membre del Consell Escolar ?  
Aquest curs tindrem la primera promoció d’alumnes del CEIP Pere IV que saltarà a l’ESO (i al proper, el 
curs de la meva filla).  
Ara és el moment de verificar el compliment del Projecte Educatiu del Centre, d’ evaluar amb quin nivell 
sortiran els nostres fills, i de participar, si s’escau, en la renovació o modificació d’aquest Projecte.  
Des d’un punt de vista personal, aquest és un punt important per a mi, ja que encara tindré els dos nens 
durant uns quants any més a l’Escola. 
 
A més, amb el nou Decret d’Autonomia dels Centres penso que s’obren noves portes i responsabilitats (i 
perquè no, dubtes ) : 
.- El Projecte Educatiu , els seus indicadors de progrés i la seva visibilitat a tothom 
.- La Carta de Compromís Educatiu, entre l’Escola i els pares, els continguts comuns de la qual han 
d’ésser aprovats per el Consell Escolar 
.- Possibilitat de presentar projectes d’innovació pedegàgica i curricular 
.- Les normes d’organització i funcionament del Centre, aprovades per el Consell Escolar 
.- i altres 
 
Perquè hem preocupa l’educació dels meus fills, perquè se’ns presenten anys de feina conjunta de tota 
la Comunitat Educativa, perquè no m’espanta ni la resposabilitat ni la feina, perquè m’agrada aportar i 
ésser possitiu, perquè vull que tots els pares/mares estiguem representats i totes les opinions 
escoltades, per aixó presento la meva candidatura. 
 
 
PROGRAMA 
 
1.- Representant de tots els pares i mares 

- faré públic el meu correu electrònic personal i telèfon mòvil, perquè tothom pugui adreçar-me 
opinions, propostes, queixes,.. 

 - centralitzar-les i resumir-les, i fent-les públiques (individualment o via web) 
 - informació proactiva del que es tractarà i de les conclussions. 
 
2.- Col.laboració activa de les mares i pares en el Projecte Educatiu del centre i en la Carta de 
Compromís Educatiu 
 
3.- Creació dins el Consell Escolar, d’una comissió de treball (possibilitat acceptada dins l’article 47 del 
Decret d’Autonomia dels Centres)  en relació al nou Institut, per tal de formular aportacions i propostes 
en tots els possibles temes relacionats entre l’Escola i l’ Institut 
 
4.- Participació activa en les anàlisis i les evaluacions del funcionament general del Centre i conèixer 
l’evolució del rendiment escolar 
 
 
 
Per acabar, demanar-vos que aneu a votar. 
Voteu a qui penseu que millor us pot representar, i en cas de que sigui Jo l’escollit, moltes gràcies 
 
 
 
Joaquim Soler 
 
 


