
 

 

Benvolguda Núria,  

 

Com a pares i representants de l’AMPA de l’Escola Bressol Municipal Júpiter voldríem donar 
resposta a la proposta de la direcció de no celebrar els aniversaris dels infants de l’escola.  

Abans de res, dir que aquesta posició s’emmarca en un context de decisions controvertides 
que han enrarit les relacions entre la direcció i un bon nombre de famílies. Creiem que aquesta 
manca d’entesa ve, en gran mesura, de l’opció, potser legítima, de la direcció de prendre les 
seves decisions de forma autònoma. Tanmateix, les actuacions d’aquest tipus sovint acaben 
desencadenant conflictes que podrien ser mitigats amb una major voluntat de decidir les coses 
de forma conjunta amb els pares o amb els representants de l’AMPA.  

Pel que fa a la no celebració dels aniversaris, hem de dir que no entenem exactament quina és 
la seva intenció final, i creiem que alguns dels arguments exposats per tal de defensar la 
decisió no són del tot oportuns. Podem estar d’acord amb el fet que cal evitar entrar menjar que 
pugui dur ingredients a què alguns infants siguin al·lèrgics, i amb que no cal que l’escola faci 
cap pastís. Podem estar d’acord amb que no cal portar regals, ni dolços, i evitar res que 
provoqui diferències entre els infants derivades de les possibilitats econòmiques de les famílies.  

Ara bé, hi ha aspectes pels quals creiem que no hauríem de passar. Hi ha en l’argumentari per 
a no fer aniversaris un to que podríem qualificar d’innecessàriament existencialista, com 
preguntar-se per què celebrem els aniversaris. A això, s’afegeix una acusació implícita als 
pares de ser ells qui volen celebrar res sense tenir en compte l’opinió dels infants. Creiem que 
acusacions d’aquest tipus han sovintejat excessivament en les apreciacions de la direcció. Ens 
agradaria que, d’una manera definitiva, els pares deixem de sentir comentaris directes o no 
sobre un presumpte egoisme que, no cal dir-ho, és de totes totes ofensiu. Hi ha en particular 
una apreciació que excedeix la línia de l’ofensa quan se’ns diu que els pares som els qui 
escollim els amics preferits dels nostres fills. Bé, qualifiquem-ho de simple ofensa per tal de 
mantenir el to cordial d’aquesta exposició.  

Per una altra banda, s’utilitzen els casos excepcionals com a excusa, sense saber si aquests 
casos excepcionals existeixen, i quina és l’opinió de les famílies que es podrien oposar a la 
celebració o que es podrien considerar perjudicades d’alguna manera. En general, 
l’argumentari se centra en els aspectes negatius de la celebració, molt millor treballats que els 
positius. Tanmateix, podríem afegir algunes qüestions que farien variar la percepció respecte a 
la conveniència o no de celebrar-los. Per exemple, que celebrar els aniversaris a l’escola pot 
ser l’única manera que tenen alguns nens de fer una festa fora de l’àmbit de la família nuclear. 
La direcció argumenta que moltes famílies no es poden gastar diners en festes, a la vegada 
que afirma que moltes famílies poden llogar locals per a celebrar-les. Efectivament, és així, 
però és objectiu de l’escola publica oferir garanties per tal que aquells infants de famílies 
desafavorides tinguin, com a mínim, l’opció de viure les mateixes experiències que qualsevol 
altre nen. Molts infants no tindran l’oportunitat de celebrar els seus aniversaris amb els seus 
amics i, com a molt, assistiran a les celebracions dels altres, fent evident determinades 
diferències socials. Crec que podríem estendre’ns molt en aquestes consideracions, però ho 
deixarem aquí.  

Aprofitem aquesta resposta per a fer una proposta que ens faci sortir d’aquest atzucac. Ens 
faria molta il·lusió que la direcció, allunyada definitivament dels prejudicis respecte als pares 
dels infants de l’EBM Júpiter, proposés una manera senzilla i convinguda de celebrar els 



aniversaris dels nens, amb rituals senzills i respectuosos que aportin valor afegit als qui fan 
anys, i als qui ho celebren amb ells, fomentant valors com l’amistat o la generositat.  

Finalment, no volem interpretar la negativa a celebrar els aniversaris, com altres negatives, a 
una peresa de la direcció i dels treballadors de l’escola que ens posaria al mateix nivell que 
aquells que ens qualifiquen als pares d’egoistes. Creiem que hi ha moltes maneres de fer les 
coses, que cal treballar i lluitar pel benestar dels nostres fills, i que si hi ha aspectes d’algunes 
activitats que poden resultar controvertits, esforçar-nos en trobar solucions que no es redueixin 
a, senzillament, deixar-les de fer.  

Et saludem cordialment,  

L’equip de AMPA de l’EBM Júpiter.  

 


