num. 80

L'educació comença a
casa
Quina vergonya!
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

L'escola ha d'educar, ensenyar,
o totes dues coses?

2

La família és responsable
dels fills. Quantes hores al dia i
on?

Dilluns passat la Sandra,
una mare de l'escola, ens
demanava ajuda per una
situació que ella no podia
controlar i que trobava
vergonyosa.
El fet és que, a la porta
del centre, un grup de nens
jugava, com és normal;
però, en un moment del
joc, li va cridar l'atenció
una sèrie de paraulotes i
gestos que provocaven el
riure dels companys de
classe i d'algun que altre
pare del voltant. La Sandra
diu que ningú els va cridar l'atenció per aquest fet; però allò que li neguitejava més
és que el seu fill li digués que, per què a ell el renyava i als altres no? I tenia raó: el
Pol no és que sigui un sant, però es trobava enmig d'una situació incòmode, almenys
a ulls de la Sandra.
Un grup de mares comentava: Quina vergonya! No m'estranya gens! Segur que es passen
moltes hores amb els avis i no tenen límits! És clar, com que té tres fills, no dóna a
l'abast amb tots! I l'escola, no fa res? Molta escola cristiana, però guaita! Per què no
parlen amb aquests pares?
Des de l'escola se li comenta que l'educació, els bons modals, el respecte, l'actitud
davant els altres són presents a l'ideari del centre. Però allò que succeeixi fora de
l'escola, com ara el parc, el carrer, etc, no és de la nostra competència, ja que ens
ficaríem en un terreny que correspon als pares, que són els vertaders educadors dels
fills. Som conscients que els nois i noies passen moltes hores a l'escola i alguna cosa se'ls
hauria de quedar; però la base, les arrels s'han de treballar a la família. Això no li va
agradar gens, a la Sandra, i va marxar decebuda. Potser esperava una altra resposta.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 80

Responsabilitat familiar
És que jo, pares, no
em vull fer gran
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Us resulta difícil trobar
moments per a una conversa
tranquil·la amb els fills?

2

Hi ha unitat de criteris entre la
parella a l'hora d'abordar un
tema amb els fills?

3

Com s'aconsegueix fer fills
responsables?

L'Alba viu a Barcelona, en
un pis nou de l'Eixample.
Té 14 anys i és la gran
de tres germans: en Miquel,
d'11, i la Lali, de 6. És
una bona nena, espavilada,
desperta, divertida i força
intel·ligent. Es treu els
cursos
sempre
bé,
estudia, fa dansa i va a un
esplai des que era ben
petita. No li agrada gens
quedar-se sola a casa amb
els germans.
Els pares, en Pere i la
Roser, estan una mica
amoïnats perquè sovint, quan han d'anar a alguna reunió de pares o volen sortir per a
fer quelcom junts, han de buscar cangurs o deixar-los a casa l'àvia, que ja comença a
tenir una edat.
- Alba, bonica -li diu la Roser-, ja fa temps que pensem que podries quedar-te sola amb els
teus germans, però sempre que t'ho proposem ens demanes que busquem un cangur
&ndash;diu en Pere.
- Però, mare -s'excusa l'Alba-, és que en Miquel és molt pesat i la Lali molt petita, i tot
el dia es queixen de tot quan vosaltres no hi sou.
- Vols dir que no exageres una mica? &ndash;diu en Pere mirant de treure-hi importància.
- No, pare, tu no saps què passa quan no hi sou! Aquesta casa és molt gran. De
vegades trigueu molt i... poden passar tantes coses!
- Però, Alba -intervé la Roser-, vols dir que no tens una mica de por i que et preocupes
massa?
- No és que tingui por, sinó que prefereixo estar acompanyada.
- Ja, però vols més companyia que els teus dos germans &ndash;diu en Pere,
sorneguer-.
- Mira, Alba, crec que ja entenc què et passa -diu la Roser-. Segur que quan nosaltres no
hi som els teus germans aprofiten per fer tot allò que saben que no els deixaríem fer.
- Sí, mare, ja és una mica això. I també -diu tota pensarosa- que a mi no m'agrada
fer el paper de germana gran. Crec que no vull fer-me gran.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 80

Responsabilitat, normes,
família

QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Som capaços de confiar en
els nostres fills?

2

Confien ells en nosaltres?

3

Els donem responsabilitats
sabent que potser no les fan
com nosaltres voldríem?

El lloc on els vaixells
estan més segurs
és el port; el problema
és que no estan fets
per això%13

Per fer el treball de natus,
podem
quedar
dema&#768;, que tenim
festa a la tarda. Vens a
dinar a casa i després ens
hi posem. Potser l'acabem
en un dia, proposa la Maria
a l'Helena amb un to
optimista.
- Però... que no treballa, la
teva
mare?,
pregunta
l'Helena.
- Si&#769;, però ja ens
apanyarem.
- I ja ho sap, que m'has
convidat? Te n'ha donat
permís?, insisteix l'Helena.

- Clar, si ha estat idea seva, diu que així aprofitem la festa.
- A mi no em deixaran si estem soles, diu, preocupada, l'Helena- A més, qui ens farà el
dinar?
- Nosaltres, no?, contesta amb seguretat la Maria-. La meva mare sempre ens el deixa
preparat i nosaltres l'acabem d'enllestir. Ja veuràs, en menys d'una hora podrem estar
treballant! Tranqui·la, no hi ha problema!
- I com buscarem la informació per internet si no hi ha els teus pares?
- No els necessitem pas per buscar la informació - M'estàs dient que pots connectar-te a
internet quan els teus pares no són a casa?
- Si&#769;, tu no? - Ho tenim prohibit! Només podem connectar-nos-hi quan ells hi són i
hem de fer servir l'ordinador del menjador, que és lúnic que te&#769; internet.
- Ah, quin pal, no?
- Doncs, si&#769;. El meu germà, com que va a la universitat, sempre l'acapara: fa un
munt de treballs de grup per internet.
- Al teu germà també el vigilen? Tampoc confien en ell?, pregunta, estranyada, la Maria.
- Si&#769;, les normes són per a tots. A casa som molts i, si no, seria la selva. Els meus
pares són dels que pensen que la confiança te l'has de guanyar. Els teus no?
- No et sabria dir ben be&#769; què pensen, però jo sento que se'n refien, de nosaltres.
Va, deixem-nos d'històries i parlem de dema&#768;: hem d'aconseguir fer el treball en un
dia perquè l'agenda treu fum. Li pots dir a la teva mare que la meva germana també hi
serà.
- Potser si&#769;, després et truco. Segur que la meva mare vol parlar amb la teva.
- Cap problema!

Parlem-ne tots plegats!
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num. 80

Siguem models de vida
Què fan els infants? El
que veuen fer als grans
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Som models de vida, curosos,
per als nostres fills i filles?

2

Actuem amb ells, i davant
d'ells, de manera correcta i
responsable convertint-nos
d'aquesta manera en models
positius per a les seves vides?

3

Com compromet la meva
pròpia realitat el fet de ser
pare / mare per tal que, des de
la meva vida, esdevingui
referència real per als meus
fills?

Matí d'un dia feiner del
temps
de
vacances
escolars.
Estació
del
metro. Un grup nombrós
d'infants d'uns sis i set anys
es concentra davant les
portes
mecanitzades
d'accés a les andanes.
Els acompanyen un monitor
i una monitora. Agrupen els
infants de tres en tres. La
monitora porta la targeta de
transport públic a la mà i,
cada
vegada
que
l'introdueix en el lloc
adequat i les portes s'obren
facilitant el pas, insta un dels grups d'infants, amb veu comminatòria, a passar corrents.
L'operació dura força estona i la infracció es reitera unes quantes vegades. L'actuació
d'aquests monitors fa pensar. I sabeu el més trist? Que molt possiblement estan
convençuts que el que fan no està mal fet, i fins i tot trobaran arguments per justificar-ho
perquè, segons com, està "ben vista" la transgressió d'una norma tan senzilla com
pagar el bitllet, i acaba formant part d'un estil de fer aparentment "espavilat", quan en
realitat és profundament insolidari. Ben segur que en els cursos de formació que han
seguit els han parlat de la seguretat dels infants, del monitor i la seva actuació com a
referència exemplar, de l'educació en valors, del civisme... Quina llàstima perdre una
oportunitat tan bona com la que tenien a l'abast amb aquest desplaçament en transport
públic! L'educació descansa en darrer terme en la figura de l'educador, que posa rostre
concret a uns valors i esdevé referència i model a imitar.
Arribat a l'estació de destinació, en sortir de la boca del metro, un altre grup d'un casal
esperava per creuar el carrer. El semàfor estava en vermell, no venia cap vehicle. Un
adult travessava, algun dels infants s'inquietava. Els monitors, amb les paraules i l'actitud,
encarnaven paciència i respecte a la norma. Quan l'indicador es posà verd, travessaren
de pressa, però sense atropellar-se. Es va reforçar un aprenentatge ben positiu. Hi ha
molts monitors i monitores que treballen bé.
"Recomana als joves que tinguin seny. Sigues en tot un model de bones obres: de
doctrina íntegra, de dignitat, de paraula sana i incontrovertible" (Tt 2,6-8). Els monitors
també tenen models als quals referir-se: els monitors que els acompanyaren quan eren
infants, els que han adquirit ja una experiència reeixida... Els monitors cristians poden
girar la mirada vers Jesús, bon monitor i bon mestre.
Enric Puig Jofra, SJ

Parlem-ne tots plegats!
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