
 
 
 
Estimats/des pares i mares del Pere IV, 
 
Sóc la Lydia, mare de l’Arnau, Oriol i Marc Corral, i potser us heu adonat 
(al full informatiu de divendres passat es presentava la llista dels candidats) 
que em presento a les eleccions per a representant de mares i pares al 
Consell Escolar. 
 
Sé que, en cas de resultar-ne escollida per majoria dels votants, em ve més 
feina a sobre de la que ja tinc (com tots i totes que amb prou feines arribem 
a tot allò que hem de fer a casa i fora de casa), però aquest any em veig 
amb ànims d’afrontar aquest nou repte. 
 
També us he de dir que han incidit en la meva decisió una serie de 
comentaris que em van arribant (no sé si a alguns o a tots de vosaltres 
també us han arribat) sobre una “moguda” dins de l’escola, entre Direcció, 
AMPA, o algún sector d’aquesta, i claustre de professors (o alguns d’ells i 
elles). Sembla ser que no hi ha un bon clima entre aquests components de 
la nostra escola (“comunitat educativa”, diu la Llei). 
 
Jo, com de ben segur tots vosaltres també, no vull que això vagi a més (és a 
dir, a pitjor). Necessitem que hi hagi una BONA RELACIO entre tots els 
que tenim incidencia en la formació dels nostres fills i filles. I en aquest 
sentit, la nova Llei d’Educació de Catalunya que ja ha entrat en vigor, ens 
obliga a treballar-hi i per això preveu que abans de que acabi aquest curs 
tinguem preparada una CARTA DE COMPROMIS entre families i centre, 
donat que entén que les families ens hem d’implicar en l’educació dels 
nostres fills i filles (fins ara ho hem fet en la intimitat, i a partir d’ara se’ns 
demana que ho fem públicament). Penseu que aquesta carta de compromís 
serà signada per tots nosaltres a l’hora de la matrícula dels nostres fills i 
filles, assumint una serie d’obligacions tant families com centre que 
haurem de cumplir. 
 
Aquesta bona relació només s’aconsegueix quan entre tots posem de la 
nostra part donant la nostra opinió apelant al sentit comú, la transparencia, 
la responsabilitat i l’equilibri. 
 
El Consell Escolar, amb la nova Llei d’Educació, assoleix unes NOVES 
RESPONSABILITATS entre les quals es troba el participar en l’avaluació 
de la tasca del Director de l’escola, per exemple. Crec que aquesta 
responsabilitat encara és més gran si tenim en compte que el Director de la 



nostra escola tindrà més autonomia en tots els àmbits. Si el Director té més 
autonomia requereix més control, i així ho preveu la Llei. Evidentment que 
aquest control no recau només sobre el Consell Escolar, però n’és un 
element rellevant. Per altra banda, aquesta autonomia reconeguda al 
Director, de ser ben utilitzada, és una bona eina per tal de que es pugui 
portar a bon terme el projecte educatiu de la nostra escola. 
 
Per altra banda, estem en un moment delicat: el curs vinent els nostres 
alumnes de 6è. començaran l’educació secundaria. A on?. Pel que jo sé (per 
converses amb d’altres pares i mares al parc, a la vorera, per tant, res 
oficial), s’ha demanat al Consorci d’Educació que el nostre centre passi a 
ser un institut escola, de manera que, amb continuitat de projecte educatiu, 
els nostres fills i filles no hagin de canviar de centre i de projecte quan 
acabin 6è. de primaria (només d’edifici). Arrel d’aquest tema, sembla que 
han sorgit serioses diferencies entre la Direcció de l’escola i alguns pares i 
mares. Jo no em puc mostrar més disconforme en aquesta manera d’actuar, 
sino que estic convençuda de que hem d’actuar amb cohessió pel bé i 
l’interés dels nostres fills i filles, deixant de banda les petites diferencies 
personals que puguin surgir entre tots els que formem la comunicat 
educativa del Pere IV en l’exercici de les nostres funcions educatives. 
 
I el que en dedueixo de tot això és que necessitem que alguns de nosaltres, i 
jo m’ofereixo voluntaria, estiguem dins del Consell Escolar i ens 
encarreguem d’aconseguir que hi hagi INFORMACIO I COMUNICACIO 
entre el centre i les families. Considero que perque les families ens sentim 
implicades en el projecte educatiu de la nostra escola, hem d’estar 
informades. 
 
I, per últim: Perdoneu el “rotllo”, però si exigeixo que m’informin, 
coherent és que informi jo de quins son els motius que m’han portat a 
decidir-me a presentar-me a les eleccions del  proper 23 de novembre, 
donat que amb alguns de vosaltres he tingut o tindré ocasió de parlar-ne, 
però amb d’altres no coincidirem i perdria l’oportunitat de fer-vos arribar 
les meves inquietuts. 
GRACIES PER SER UNES FAMILIES IMPLICADES i si us plau, 
demostrem que ho som anant a votar el dia 23, tots dos, pare i mare. 
Lydia Rofes Borràs. 
 
 


