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Comença un nou curs
%139%13

Qüestions
per al diàleg:
1

Com ens enfrontem a la
novetat?

2

Com ho transmetem als nostres
fills/es?

3

Com ho viuen ells/es?

Un nou curs l'espera el Pol;
però les novetats s'han
amplificat. El canvi de pis
ha suposat unes vacances
un
xic
mogudetes:
mudança, neteja i tria de
joguines
i
altres
andròmines, dormir a ca la
iaia...
En un tres i no res, ens hem
plantat en el primer dia de
classe. En Pol comença P4
i no està gaire convençut de
passar per aquella porta. La por s'ha apoderat d'ell i de seguida l'han vingut al cap els
amics que va fer a P3 en l'altra escola, la mama, la iaia,... i aquí és quan han començat els
plors i els tira i arronsa amb la mare. L'espectacle gairebé era homogeni, els sentiments
se'ls encomanaven els uns als altres i les mestres els hi faltaven, mans, per a agafar-los,
alhora que deien el famós discurs amb un somriure:
- Vine, ja veuràs que bé que t'ho passaràs!, N'hi ha molts nens i nenes!, Anem a jugar,
mirar contes, fer plastilina,..., Si també hi és la (nom d'algun company/a),...
A casa, ja havia costat motivar-lo; sort que posant-li la samarreta del seu jugador preferit
del Barça (9-Luis Su&aacute;rez), havia afavorit la situació, almenys, fins a aquell moment.
Un cop tancada la porta de l'escola, les mestres intenten engegar la programació de la
jornada amb una cançó de benvinguda. En Pol no vol seure a la rotllana ni apartar-se de la
seva motxilla; però s'ha adonat que hi ha un altre nen (el Marc) que duu la mateixa
samarreta que ell. La tutora que s'ha adonat de la situació, provoca l'encontre:
- Mira Marc, aquest nen es diu Pol i és nou. A més a més, porta la mateixa samarreta que
tu i amb el mateix nombre!- diu tota sorpresa. En Marc és un nen autista, que li agrada,
entre altres coses, tot allò relacionat amb el Barça i avui duia la seva samarreta preferida.
En Pol s'ha acostat i ha assenyalat el número 9 que duia el Marc, amb un petit somriure.
Ha acabat la jornada i, pel que comenta la tutora, tots dos han estat junts tot el dia. A
casa, en Pol no para de parlar del Marc i de les coses que fa. Està desitjant que arribi
demà per ensenyar-li els cromos del Barça que li ha comprat la iaia. Abans, però,
preguntarà al Pol: Qui dius que t'ha convidat?
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num. 89

Cafè i moldre... per
trobar-nos
Tot són novetats

Qüestions
per al diàleg:
1

Us agrada la idea de preparar i
tenir projectes? No parlem dels
projectes escolars, sinó dels
familiars, per exemple: anar de
vacances, preparar una festa,
aprendre quelcom nou, etc...

2

Com ens ha canviat la vida i la
manera d'aprendre des que
nosaltres érem petits?

3

Com afrontem els canvis
tecnològics a casa? Ens
agraden? Ens desconcerten?
Ens fan por? Parlem-ne.

Enguany
el
curs
ha
començat d'una forma ben
diferent. En arribar a
l'escola, els nens s'han
trobat amb unes quantes
novetats: d'entrada, les
classes han canviat, els
murs que tancaven cada
aula s'han convertit en
finestrals pels quals entra
molta llum, però a la vegada
es poden veure els alumnes
d'una classe a una altra.
Les aules tenen taules i
cadires, però són taules
compartides i arraconades
a les parets. Els alumnes poden posar-les com els plagui i els mestres proposen sovint de
fer assemblees de classe, on tots es posen en rotllana i decideixen què fer i com.
Però què en pensen alguns nens: En Miquel i la Júlia (alumnes de 5è i 6è de primària)
estant entusiasmats. Les classes són més divertides. Les hores els passen volant i
aprenen gairebé sense adonar-se'n. Perquè les propostes d'aprenentatge que s'han
"currat" els professors són molt obertes i les activitats gairebé les decideixen entre tots.
També és veritat que hi ha estones de classe més "formal", però ells agraeixen aquest
canvi metodològic, i els sembla que ara estan aprenent coses que els serviran per a la
vida real. Per exemple, el primer dia ja van estar calculant quanta pintura els faria falta per
repintar el gimnàs del cole. Això són mates de les bones, diu en Miquel!
I els mestres? En Marià i la Meritxell estant molt contents, els agrada que els seus
alumnes comencin a tenir consciència de com s'aprèn i de quines dificultats tenen. Els
agrada que s'ajudin entre ells i que respectin els diferents ritmes d'aprenentatge. Els
agrada fer propostes engrescadores i també es troben còmodes en el fet de no haver de
portar tota l'estona les regnes d'una classe.
En Marià és molt xerraire i li costa deixar que siguin els alumnes els que comentin les
situacions, però a la vegada els fa preguntes interessants que desvetllen més ganes de
conèixer.
La Meritxell és una bona acompanyant de grups, sap organitzar de seguida qualsevol
equip de treball i fa créixer la creativitat de cada grup, però s'adona que el canvi suposa un
esforç extraordinari de recursos i de feina. La Meritxell s'ha preparat i hi posa moltes
ganes perquè creu que els nens d'ara ja tenen un entorn molt canviant i li agradaria que
els seus alumnes fossin capaços d'adaptar-se a tot. I vosaltres, pares, que en penseu?
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Parlem prou amb els
fills/es?
Trobem-nos a les 18h

Qüestions

La Marta i la Maria són
mares i veïnes amb els fills
compartint
la
mateixa
escola. En Miquel i en Joan,
estudiants de 4t d'ESO, han
anat junts des de la llar
d'infants i són molt bons
amics, fins al punt que els
àpats familiars i tot els
passen a casa d'un o l'altre.

per al diàleg:
1

Necessitem trobar moments
per estar amb els nostres fills i
filles?

2

Fem el possible per trobar-los?

3

Ens resulta fàcil fer-ho
possible?

De tant amics que són, les
mares no troben mai el
moment de poder asseure's
amb ells i fer petar la
xerrada, ni que sigui tan
sols per veure com els va el darrer any de l'ESO i què pensen estudiar l'any vinent; en
definitiva, saber-ne una mica més.
El divendres a la tarda, la Marta i la Maria es troben a plaça i, expressant el mateix
sentiment de necessitat de trobar-se amb els fills i poder fer un canvi d'impressions,
decideixen:
"Marta, estic cansada d'anar a tallers i conferències on m'expliquen com acostar-me al
meu fill, com aprendre a parlar amb ell, com trobar el moment. He decidit que li enviaré un
whattsup i quedaré amb ell proposant-li de trobar-nos"
"La veritat", diu la Maria, "és que no em sembla gens malament. Tots els nois i noies de la
classe queden per whats. Potser li estranyarà, però crec que li farà fins i tot gràcia. Si a tu
et funciona, jo també quedaré amb el meu. I on anireu?"
"Suposo que li diré que esculli ell el lloc. Estic contenta. Estic segura que això ens pot anar
molt bé. Buscar un moment per trobar-nos i poder-nos dir tot allò que el dia a dia fa difícil
d'expressar."
En Joan, aquell mateix divendres a la tarda, rep un missatge de la mare: Trobem-nos a les
18h i anem a berenar junts?
En Joan somriu i li respon.

Parlem-ne tots plegats!
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La família
0

Qüestions
per al diàleg:
1

Donem gràcies a Déu per tots
els dons de la nostra vida? I
perdó per aquelles coses que
podem fer millor?

2

És casa nostra un reflex de la
llar de Natzaret? Què ens falta
per apropar-nos a la seva
imatge?

3

És la nostra vida (personal.
professional, de família...) un
testimoniatge real de la nostra
fe i de Jesús de Natzaret?

Fa uns moments ha acabat
la missa dominical a
l'església parroquial. La nau
del temple es va buidant.
Era plena i només hi resten
un matrimoni, encara jove,
amb els seus tres fills
d'entre sis i tretze anys.
Estan pregant. Ho deixa
clar la seva actitud de
recolliment. Passada una
estona, surten i saluden el
rector. El pare declara:
"Aquesta setmana comença
el curs i els nostres fills
retornaran a l'escola. Parlant-ne amb ells, vàrem comentar el temps de vacances que
acaba i com s'ho han passat de bé ells i tota la família. És per això que vaig suggerir que
avui havíem de donar gràcies a Déu, especialment per com hem gaudit aquestes darreres
setmanes, per tot el que ha posat al nostre abast i demanar-li perdó per si en algun
moment no hem estimat prou o no hem estat a l'alçada dels seguidors de Jesús".
La vida amagada de Jesús, Fill del Pare, nascut en una família de Natzaret, és un referent
per als homes i dones &ndash;infants, joves i grans- que l'han seguit i el seguim i que,
confiant en la seva ajuda, intentem testimoniar el que ens va ensenyar amb les seves
paraules i amb els seus fets, recollits en els evangelis. És el mestratge de Jesús, on
podem trobar moments de silenci, de joia i de festa, una manera de fer i de viure,
d'acolliment i conversa, de treballar i de servir, una manera d'actuar nova, també la
manera de pregar... El nostre Natzaret de cada dia és una possibilitat de vida i de
testimoniatge evangèlics.
La vida de família, com la de Josep, Maria i Jesús, és una possibilitat òptima per conèixer i
viure aquests referents de vida plena. Jesús infant es va iniciar en la vida religiosa del seu
poble en el marc familiar i en la comunitat jueva a la qual pertanyien. També ho fan els fills
del matrimoni esmentat. Resen en família, a partir dels fets de la vida quotidiana. La seva
pregària és de lloança pels beneficis rebuts i de petició per l'activitat escolar que s'apropa.
Avui resen junts a l'església parroquial &ndash;se senten membres de la comunitat-,
d'altres vegades ho fan a casa, també quan van d'excursió, fins i tot dins el cotxe. "Jesús
creixia en edat i saviesa, i tenia el favor de Déu i dels homes" (Lc 2,51-52). Que els fills
creixin amb el favor de Déu i dels homes: això desitgen confiadament els pares del nostre
relat amb els esforços que esmercen i la pregària que els acompanya.
Enric Puig Jofra, SJ
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