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Acollida a l'escola
Tranquil·la, que
després vindrà la
mare
QÃ¼estions

La Berta no ha passat una
bona nit. Avui comencen
l'escola els seus fills,
després d'unes vacances
que semblaven eternes. Pel
que fa als nens, encara
voldrien estar-se uns dies
més al poble i no pensar
en el col·legi.
L'Arnau i el Pol són
alumnes veterans, des de fa
ja cinc anys, i com que van
entrar junts al centre no
tenen
aquest
neguit;
només volen trobar-se
amb els companys i jugar

per al diÃ leg:
1

Potser hem rebut formació per
acollir o hem vist models
d'acollida; però i de
despreniment?

2

Què és important en
l'acolliment?

un partit de futbol a l'hora del pati.
La història ve per la Kumiko, una nena que porta amb la família un any i que tot just
començarà P3. Els seus germans la porten de la mà fins a l'escola sense cap
problema. La situació es complica quan se n'han d'acomiadar. En aquest moment es
posen de relleu totes les emocions de cadascun dels implicats: pares, mares, avis,
germans però, sobretot, dels protagonistes: els nens.
Per una banda, tenim el despreniment i, per l'altra, l'acollida. La nena plora a dojo i s'agafa
a la mare amb totes les seves forces. La Berta intenta verbalment calmar-la i, per l'altra
banda la Júlia, la mestra, l'agafa o, si més no, ho intenta. Mentre ho fa, formula una
sèrie de frases clàssiques acompanyades d'un somriure: Bon dia, Kumiko! Vine amb mi,
anem a veure els altres nens! Ja veuràs com t'ho passaràs molt bé! Després d'uns
minuts intensos, la situació es va calmant. Només afloren els plors en els moments de
canvis: menjador, mestres diferents, canvi de sala...i la Kumiko, siguem realistes, no ho
està passant gens bé.
La Júlia s'ajup i parla amb ella mirant-la als ulls. La consola amb un to de veu suau,
calmat i amb un missatge esperançador: La mare vindrà després, ara està treballant
o comprant i, quan acabi, vindrà a buscar-te. T'ha de veure contenta. Ara anem a escoltar
un conte molt maco amb els altres nens.
Entre contes, cançons, vídeos i plastilina, la Kumiko ha passat el seu primer dia de
classe esgotada. Gairebé no ha sopat i s'ha adormit de seguida. Demà serà un altre
dia; però ella no sap que s'haurà d'anar acostumant a aquesta situació. Per altra banda,
la Berta i el Xavi han demanat una entrevista amb la Júlia per parlar de la Kumiko.
Confien en la professionalitat de la tutora i volen tenir unes pautes per treballar des de
casa amb la nena.

Parlem-ne tots plegats!

www.escolacristiana.org?butlleti=79&article=133
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num. 79

Acollir i refugiar
Descalçar-se per
tornar-se a calçar
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Acollim l'altre amb un somriure,
amb un gest, amb una mirada
amable i compassiva o amb
l'escolta atenta?

2

Ens descalcem davant l'altre en
senyal de respecte?

3

Acollim tothom per igual o som
selectius a l'hora d'acollir?

Aquella tarda, la Roser va
sortir d'escola un xic
inquieta i espantada. Era el
primer que faria quan
arribés a casa, explicar a
la mare el vídeo que havia
vist a classe de Tutoria. La
Meritxell és la seva tutora
i, durant tota la setmana,
estan treballant la història
dels refugiats. Avui la
professora,
per
tal
d'emmarcar el tema, els ha
passat el curt titulat El viaje
de tu vida. Tota la classe ha
emmudit de cop al veure'l;
però la Roser, adolescent lluitadora, compromesa i defensora dels drets humans, a
l&acute;acabar la classe ha alçat la mà i ha preguntat: Meritxell, què podem fer per
ajudar aquestes persones? De seguida, els companys han assentit amb el cap, donant
suport a la pregunta de la Roser. Tots menys dos. En Wassif i la Rasdha eren tot ulls. Ells,
que vénen del Marroc i han viscut també alguna situació complicada, no tan com la
de la pel·lícula, estaven sorpresos de la reacció dels companys. A l'arribar a casa, la
Roser s'acosta a la mare, que treballa al despatx, i li fa una immensa abraçada. La mare
es gira de cop i li pregunta: Què ha passat a escola, Roser? Estàs bé? T'estimo, mare
&ndash;diu-. Oi que mai haurem de marxar de casa ni abandonar el país? I ara per què
em preguntes això? La mare no entén què passa. Sense dir res, obre l'ordinador i li
ensenya el vídeo d&acute;UNICEF. La mare, després d'eixugar-se les llàgrimes,
abraça la filla. Roser, saps què m'agrada de tu i em fa sentir orgullosa? Aquesta
sensibilitat, aquest saber acollir l'altre, escoltar-lo, fer-lo sentir sempre com a casa. Per a
tu l'altre no només són en Wuassif i la Rasdha, companys de classe que vénen de
lluny, sinó també aquell que no es troba bé, aquell que se sent sol enmig de molta
gent, aquell que pateix, aquell que ningú no escolta. Per a tu, l'altre és terra sagrada,
davant d&acute;ell et descalces per tornar-te a calçar, el dignifiques fent-lo sentir
persona. No canviïs mai, filleta meva. La Roser abraça la mare amb tanta força que
no calen més paraules; els gestos, les carícies i la mirada ho diuen tot. De sobte, la
Roser aixeca el cap i diu: Mare, a l'hora de sopar li ho hem d'explicar al pare i a en Roger.
És de vital importància que també el vegin. I, amb un somriure als llavis, la mare
respon: D&acute;acord, bonica, però ara vés a rentar-te mans. Què et sembla si
berenem juntes?

Parlem-ne tots plegats!

www.escolacristiana.org?butlleti=79&article=134
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num. 79

Acollida i discapacitat
Estrenem nou curs
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Ens hem sentit mai ben o mal
acollits? Què podem fer quan
ens trobem en una situació
que ens incomoda?

2

Quines condicions ha de tenir,
segons la nostra manera de
veure, una bona acollida?

3

Ens hem plantejat quina ha de
ser la nostra actitud davant la
diferència?

Parlem-ne tots plegats!

La Júlia és una nena de
sis anys que enguany
començarà primer de
primària. La Júlia està
contenta de fer primer i té
moltes
ganes
de
començar. Li diu a la seva
mare que ja té ganes de
començar l'escola, que a
ella li agrada treballar com
fa el seu germà gran, en
Biel.
Els pares de la Júlia estan
expectants
perquè
no
saben com li pot anar, això
de fer primer de primària, a
la seva filla. La Júlia té
una discapacitat visual molt
accentuada, gairebé no hi
veu i, com més gran es
vagi fent, menys visió tindrà. Ja fa temps que s'han posat d'acord amb la ONCE i saben
que, dos cops per setmana, la Júlia tindrà un reforç a l'aula amb una persona que
l'ajudarà i li adaptarà les feines perquè les pugui anar fent en braille (el sistema
d'escriptura que utilitzen els cecs). També saben que l'escola està disposada a fer el
que calgui per integrar la diferència a l'aula: d'això, no en tenen cap dubte, perquè
durant l'etapa anterior d'infantil ja ho han anat fent i, per cert, amb molta traça.
La Gemma és la tutora de la Júlia i també té moltes ganes de començar amb el
seu nou grup de primer. Però està francament espantada. Com s'ho farà amb una nena
que gairebé no hi veu? Durant l'estiu s'ha anat informant i té una pila de recursos per
poder treballar amb ella a l'aula. Però la Gemma no ha conegut mai ningú que sigui cec,
i només es pot imaginar allò que li passa a un cec quan tanca els ulls i intenta fer
alguna cosa sense mirar i, és clar, ho passa molt malament.
L'amoïna no saber acollir la Júlia com necessita: quina ha de ser la seva actitud els
primers dies?, es pregunta. No la pot sobreprotegir, però tampoc no vol que la nena se
senti desemparada. Té la sort que alguns companys la coneixen des de P-3, però no
tots, ja que han fet barreja de grups. A l'escola ja ho han pensat bé i, com que la Júlia
té una companya, l'Anna, que és molt bona amiga seva, les han posades juntes, però
a la Gemma també l'amoïna que tot el dia estiguin juntes i que no s'obrin a d'altres
amics. Com s'ho fa una persona que no s'hi veu per fer nous amics i conèixer tot el grup
de la classe? Podrà fer-ho com qualsevol altra persona?
Avui la Gemma ha començat a dissenyar l'espai de treball de l'aula i s'ha preguntat: què
necessitarà la Júlia? Com puc organitzar-me perquè conegui bé l'espai? On la faré
seure? Ha de poder ser autònoma com tots els altres nens? Ha de poder anar al lavabo
sola, saber on seu i saber trobar el material necessari per treballar? Com es fa tot això
sense veure-s'hi? Ha pensat de posar un cartró acanalat al voltant de tot el perímetre
de la classe, i així la Júlia podrà resseguir la paret i començar a conèixer com n'és
de gran l'espai de la classe.
També ha posat damunt les taules uns adhesius amb relleu perquè la Júlia pugui
reconèixer cadascun dels llocs de l'aula i sàpiga on ha de seure. Està fent tots els
cartells de classe amb l'alfabet braille i s'ha preguntat com
és que mai no havia pensat
www.escolacristiana.org?butlleti=79&article=134
de fer servir codis en relleu, si són tan útils com els codis de colors? Amb tot això, la
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Gemma s'adona que aquest curs serà molt divertit i interessant. Que ella, que és la
professora, aprendrà tant o més que els seus alumnes, i que aquest repte que li suposa
començar el nou curs serà de segur una gran oportunitat.

www.escolacristiana.org?butlleti=79&article=136
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num. 79

En clau d'acollida des de
la fraternitat
L'evangeli segons Sant
Mateu
QÃ¼estions

De l'evangeli segons Sant
Mateu (Mt 25, 31-46). "El
judici final"
Quan el Fill de l'home
vindrà ple de glòria,
acompanyat de tots els
àngels, s'asseurà en el
seu tron gloriós. Tots els
pobles es reuniran davant
seu, i ell destriarà la gent
els uns dels altres, com un
pastor separa les ovelles de
les cabres, i posarà les
ovelles a la seva dreta i les
cabres a la seva esquerra.

per al diÃ leg:
1

Qui són els famolencs,
assedegats, forasters, nusos...
de la nostra societat?

2

Ens posem al seu servei, al seu
costat? Els acollim i els donem
suport? De quina manera?

3

A les nostres escoles, trobem
famílies/persones que
necessiten de nosaltres? De
quina manera actuem? Quina
resposta donem?

Aleshores el rei dirà als de la seva dreta:
- Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des
de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu
beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em
vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure'm. Llavors els justos li respondran:
- Senyor, &iquest;quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et
donàrem beure? &iquest;Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves
despullat, i et vam vestir? &iquest;Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a
veure't? El rei els respondrà:
- Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi
m'ho fèieu. Després dirà als de la seva esquerra:
- Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels.
Perquè tenia fam, i no em donàreu menjar; tenia set, i no em donàreu beure; era
foraster, i no em vau acollir; anava despullat, i no em vau vestir; estava malalt o a la
presó, i no em vau visitar. Llavors ells li respondran:
- Senyor, &iquest;quan et vam veure afamat o assedegat, foraster o despullat, malalt o a la
presó, i no et vam assistir? Ell els contestarà: - Us ho asseguro: tot allò que deixàveu
de fer a un d'aquests més petits, m'ho negàveu a mi. I aquests aniran al càstig etern,
mentre que els justos aniran a la vida eterna.

Parlem-ne tots plegats!

www.escolacristiana.org?butlleti=79&article=137
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