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Buscar escola per als fills, independentment de l’edat d’ aquests, és un dels reptes de 
més calat en la vida de qualsevol família. Es tracta de prendre una decisió que influirà 
en el funcionament de la vida familiar del moment i del futur i ens esporugueix  pensar 
que podem estar condicionant la vida del nostre fill o la nostra filla. Per aquest motiu, 
pares i mares vivim amb una certa angoixa la selecció d’escola. Hem de sortir del 
confort i la seguretat que ens dóna una situació coneguda i familiar i  endinsar-nos en 
un terreny desconegut.  

La tria d’escola bressol ens porta les primeres pors o dubtes. Busquem una llar, una 
escola que “bressoli” i estimi, que cuidi allò més preuat que tenim: el nostre fill o la 
nostra filla. Haurem de deixar l’infant en mans de persones que, malgrat ser excel·lents 
professionals, no coneixem i això ens intranquil·litza. Sentim que el nostre fill o filla 
inicia el seu camí, sense nosaltres. Ens fem conscients que viurà moments que no 
podrem viure amb ell o ella, que es mourà per espais nous i s’obrirà a relacions fora de 
les que nosaltres li oferim. Necessitem sentir propers tant l’edifici de l’escola com les 
persones que hi treballen i que el seu projecte compleixi les nostres expectatives. Però 
a l’escola bressol també hi farem les primeres coneixences d’escola, pares, famílies i 
mestres. Serà un temps feliç i confiat que recordarem sempre, perquè són moments 
molt importants, on cada dia viurem, a través de l’infant, una descoberta nova. 
 
El pas a la primària comporta uns altres interrogants. Passem d’un lloc petit i conegut a 
un altre on els infants sovint hauran de compartir espais i relacions amb nois i noies 
més grans. Som conscients que en l’escola que escollim hi farà aprenentatges bàsics 
per la vida: compartir, jugar, estimar, descobrir, comunicar, llegir, comptar i aprendre 
un munt de coses imprescindibles per a la seva vida. Mirem centres, escoltem 
projectes, coneixem equips directius, professorat i espais, tot triant allò que més ens 
complau, que més s’acosta al nostre concepte de viure, d’aprendre i de ser feliç i 
sempre buscant la certesa que el nostre fill o la nostra filla s’hi pugui sentir bé, es senti 
una persona acollida, estimada i estimulada.  
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Finalment, l’entrada a la secundària representa l’última tria d’escola obligatòria. Hem 
de procurar fer-la amb la mateixa determinació que sempre, fent ús de la nostra 
autoritat de pares, sense deixar-nos endur per la demanda d’autonomia i capacitat de 
decisió que els nostres fills i les nostres filles ja mostren i exigeixen. Cal mantenir 
aquesta actitud de vetlla, com sempre, ara des de la distància, l’acompanyament 
supervisant, la confiança en l’escola i en el professorat; essent molt conscients que, 
malgrat l’edat del fill o la filla, les noves circumstàncies a afrontar fan més necessària 
que mai la col·laboració entre escola i família. Cal que fem aquesta tria acompanyats 
dels nois i noies, escoltant-los bé i coneixent tota la informació necessària. No n’hi 
prou que ens  digui  que vol anar a aquell o l’altre centre  perquè hi va l’amic, o  perquè 
ves a saber quin altre motiu de poc calat. Hem de tenir criteri i veure quin centre 
s’ajusta més a les seves necessitats, quin pot anar-li millor. Deixar-se aconsellar pels 
mestres que ha tingut, que són coneixedors de les seves actituds i les seves aptituds, 
pot ser un encert. 

I per acabar, uns consells per acompanyar aquest llarg  camí. Gaudim de cada etapa 
com la més bonica del creixement de cada infant, de cada noi i noia. Un cop feta la tria, 
mantinguem la confiança en el centre, sense qüestionar-lo davant del fill o filla per no 
crear-li ni incerteses ni dubtes. Siguem crítics i positius i busquem la ponderació entre 
el dubte i la confiança en la relació amb els fills i amb el centre. Participem activament 
en la vida de l’escola. Ajudem als infants, als nois i noies a fer aquests passos de la 
manera més planera possible perquè a ells també els angoixa el canvi. Feta la selecció, 
estiguem convençuts que hem decidit molt bé, perquè hem fet aquest camí guiats per 
l’estimació als nostres fills i filles. 
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