
CAPÍTOL 18: Relacions amb l’administració 

En el capítol 11, dedicat a les famílies, deia que el bon funcionament d’un centre escolar 
es basa, com en una taula, en l’equilibri entre les quatre potes. L’administració 
educativa, el personal docent i no docent de l’escola, les famílies i l’alumnat. Quan 
trontolla una d’aquestes potes es fa difícil la tasca educativa. 

Les relacions amb l’administració es realitzen, bàsicament, a través de l’equip directiu i, 
especialment, per mitjà de la direcció. 

En tot moment les relacions han estat correctes, però crec que han estat marcades per 
unes experiències personals que es remunten a l’any 1977. 

Estic al despatx de la meva escola del poble. L’inspector ha vingut a donar-me possessió 
del càrrec de director. En aquell temps es feia un acte formal i oficial. 

En acabar l’acte de lliurament del nomenament em mira de dalt a baix i em diu, tractant-
me de vostè: 

- Miri, jove. Vostè és molt jove i em permetré donar-li uns consells. Primer: si té un 
problema, no ens l’expliqui perquè li farem més gros. Vostè és l’indicat per donar 
la millor solució. 
Segon: El veig preocupat per la nova responsabilitat. No s’amoïni perquè, si amb 
tota la seva bona voluntat s’equivoca, la culpa serà dels seus companys que l’han 
elegit i de nosaltres que el nomenem. Per tant té tota la nostra confiança, treballi 
tranquil, no voldria que l’afectés la salut, perquè la família i la salut és el primer.  

I amb aquests consells es va acomiadar. No el vaig tornar a veure. Es va jubilar en 
l’acabar el curs. 

A l’inic del nou curs va venir a presentar-se el nou inspector. En rebre’l al despatx, per 
educació, li vaig indicar que es podia asseure a la meva cadira. Ell em va respondre: 

- Jove, has d’aprendre una cosa. Dins l’escola tu ets la màxima autoritat, no has de 
cedir-la a ningú, ni tan sols a l’inspector. Si entens això exerciràs el teu càrrec 
amb total responsabilitat.  

Dit això, es va asseure a la cadira per a les visites. 

Al llarg dels anys les relacions amb tots els inspectors han estat molt cordials, de 
col·laboració i respecte mutu. Cadascú en el seu lloc. 

--------------------------------- 

Potser influït per aquests consells, a l’escola, des de l’equip directiu, hem inculcat més el 
treball efectiu i  de cara endins que no pas el de quedar bé amb les institucions.  Ens ha 
preocupat més que les famílies i alumnes estiguessin satisfets i orgullosos de la seva 
escola que no pas l’opinió del Departament.  



No és d’estranyar, doncs, que quan es va produir el gran augment de preinscripcions el 
departament mostrés un total desconeixement de la realitat i del treball de la nostra 
escola. 

A partir d’aquell moment ens va resultar més difícil mantenir la discreció. Com a mostra 
algunes anècdotes. 

M’han convocat a una reunió. 

- Hem sentit a parlar de la nostra manera de fer la jornada de portes obertes i 
voldríem que ens expliquis com ho feu, ja que tenim intenció de fer una guia per 
tal que totes les escoles ho facin similar. 

- Us puc explicar com ho fem i el protagonisme que hi tenen els alumnes de sisè, 
però crec que no és bona idea que totes les escoles ho hàgim de fer similar. Les 
famílies han de poder triar i veure els diferents tarannàs de cada centre, les 
escoles no som ni millors ni pitjors, però totes som diferents i en aquesta 
diferència es basa el dret de les famílies a escollir escola. 

----------------------------- 

Durant uns cursos el Departament ens proposa a l’escola per a rebre la visita d’un grup 
de professors i professores d’Islàndia que, anualment, venen a Barcelona a conèixer el 
funcionament del sistema educatiu català. Es converteix en una experiència profitosa per 
a tots, professorat i alumnat, que preparem la visita amb il·lusió. 

----------------------------------- 

Rebo al despatx la visita d’uns representants de la Universitat de Salamanca. Estan fent 
un treball sobre els equips directius i la direcció escolar. El departament ens ha 
seleccionat. Es tracta d’una àmplia informació i moltes preguntes que els contesto de la 
millor manera que puc. La resposta a una pregunta del qüestionari els sorprendrà. 

- Quina és la feina més important d’un l’equip directiu? 

Hi ha un llistat de possibles respostes, penso un moment i els dic: 

- Cap de totes aquestes. El més important és aconseguir que cada professor i 
professora vingui a l’escola a treballar amb il·lusió, noti que es valora la seva feina 
i es trobi a gust a l’escola i la senti com seva. 

Queden descol·locats. 

- Ningú ens ha donat una resposta com aquesta. 

Els contesto: 

- Si s’aconsegueix això, els alumnes estaran més motivats, les famílies més 
satisfetes i l’escola en sortirà reforçada. 

En el pròxim capítol parlaré de les dues potes que queden per tractar: el personal docent 
i no docent de l’escola i l’alumnat..... 


