
Barcelona, 15 de novembre de 2010 
 
Alguns pares i mares ens hem decidit a escriure aquesta carta per manifestar 
la nostra preocupació amb el clima de crispació que ha amarat la nostra 
escola i ens amoïna que aquest afecti l’educació dels infants. Portem dies 
sentint parlar de quotes, de presumptes irregularitats, de cartes que van i 
venen –o desapareixen-, en definitiva, de desil·lusió i desafecció. La situació 
ha esdevingut insostenible i és per això que  voldríem animar-vos a renovar les 
nostres forces i a no deixar-nos caure en el desànim, la indiferència ni el 
silenci.  
Volem deixar palès que no estem a favor ni en contra de ningú, som 
respectuosos amb tothom i per això exigim una actitud conciliadora i 
responsable per part de tots els integrants del projecte, famílies i escola. 
 
En primer lloc, cal que tots plegats recordem que el nostre interès i les 
nostres forces s’han de focalitzar en una educació de qualitat pels nostres fills 
i filles.   
 
En segon lloc, els qui signem aquesta carta, creiem fermament en la escola i 
el seu projecte (si no fos així, quin sentit tindria dur-hi els nostres fills i filles?,  
convidem a la reflexió per fer desaparèixer aquesta constant discòrdia).  És 
clar que encara hem de millorar coses, però estem en el camí. 
 
També estem d’acord en afavorir el diàleg i la crítica constructiva, tanmateix 
posem-hi més seny i menys rauxa. En aquest sentit, siguem responsables, no 
donem més crèdit als rumors i aturem les crítiques destructives.  
 
Us convidem a retornar a la il·lusió, la voluntat i l’empenta que ens ha 
caracteritzat com a col·lectiu educatiu. Volem parlar d’educació, de noves 
idees, del futur...  
 
Finalment, agraïm la feina que tothom fa i/o ha fet en favor dels nostres fills i 
filles, des del director de l’escola fins els pares implicats en tots els projectes 
que s’endeguen des de l’Ampa, sense oblidar els mestres, que viuen també el 
dia a dia dels nostres infants i són els transmissors, juntament amb la família, 
de la il·lusió per aprendre, de la motivació necessària per a fer-ho, i també de 
valors com la responsabilitat i el compromís.   
 
En conclusió, no es hora d’afegir més llenya al foc, ni de lamentar-nos per tot 
allò que podríem haver fet millor, és hora d’acceptar els errors i de posar-nos 
a treballar conjuntament per construir el futur dels nostres infants. I aquest 
futur comença a l’escola Pere IV i continua a l’Institut Pere IV.  
 
Amunt Pere IV!! 
 
Eva López Creus (P5 i 3r) i 20 famílies més del Pere IV. 
 
 
 
  


