num. 90

Paciència per educar
La paciència és la
mare de la ciència
QÃ¼estions

Avui no és el millor dia de
la Rosa. Ahir a la nit no es
va recordar de carregar el
mòbil i aquest matí no li
ha sonat l'alarma i, és
clar, han fet tard a l'escola.
Començava a ploure i el
Pol i la Yasmine gairebé
han sortit de casa sense
esmorzar. La Rosa a
corre-cuita, agafant els
paraigües, s'ha fet mal.
L'autobús era ple de gent.
En arribar a l'escola, s'ha

per al diÃ leg:
1

Veritat o ficció?

2

Tenim dies així?

3

Quina és la clau? La tenim?
La fem servir?

acomiadat dels nens sense fer-los un petó, tal com fa cada dia.
A la tarda, quan els ha anat a buscar al col·legi, s'ha trobat amb la mare del Genís, que
li ha recriminat que no eduqués bé el Pol, que ahir va empènyer el Genís.
- Són coses de nens, tenen 4 anys! -diu la Rosa-. Segur que la Tània ho ha parlat a la
classe i ho han solucionat -intentava mantenir la calma la Rosa. La mare del Genís
continuava molt enfadada i en desacord amb la resposta. Sort que han sortit els nens i van
poder evitar una possible discussió. La Yasmine, d'altra banda, du una nota a l'agenda
perquè no s'ha portat bé a la classe d'anglès.
- És culpa de la Sara! &ndash;crida la Yasmine-. Sempre m'agafa les coses i la
&lsquo;teacher', com que em té mania, m'ha castigat! -diu mig plorant. La Rosa, que té
molta paciència, es posar a l'alçada de la nena i li diu:
- Mira Yasmine, tens 9 anys i a la teva edat em passava el mateix; a més a més,
penso que això hem de parlar-ho a casa i reflexionarem sobre el que ha passat -diu amb
to suau. Mentre tornen a casa, el Pol trepitja una caca de gos davant la porteria.
- Quin fàstic! -diu la Yasmine-. Pol, ni te m'acostis! -repeteix una i altra vegada.
En arribar a casa, la Rosa deixa les coses, neteja la sola de la sabata, prepara el berenar,
mira el correu, tot són factures i propaganda d'immobiliàries; quan acaben de berenar, a
fer els deures de la Yasmine, que encara porta l'angoixa del càstig. Mentrestant, el Pol
juga amb el seu cotxe teledirigit i fa empipar el Picachu, el gos, que no para de bordar i
córrer per la casa.
- Pol, deixa el cotxe i agafa un conte! -diu la Rosa amb to crispat. -Estem intentant fer els
deures de la teva germana! -insisteix sense resultat. Arriba la nit i els nens ja són al llit;
llavors s'obre la porta i entra el Xavi:
- Bona nit Rosa! Com ha anat el dia? Bé, oi? -diu amb un somriure.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 90

Educar amb calma
L'estrès de la
mudança
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Com gestionem els moments
tensos del dia a dia?

2

Sou dels que planifiqueu o
més aviat improviseu?

3

Us costa l'organització
domèstica? Quines
estratègies feu servir?

En Carles i la Mariona estan
molt estressats. Tenen tres
fills: en Genís, de dos
mesos; l'Abril, de quatre
anys, i la Mireia, de dotze.
Fa dos dies que estan de
mudances perquè a la
Mariona, després de la
maternitat, li han ofert un
bon lloc de treball a
Barcelona i s'han decidit de
venir a viure-hi.
El pis que han trobat no
està malament: quatre
habitacions, una per a cada
fill, i la dels pares. Té
només un bany, però el menjador i la cuina són prou grans. Estan contents, però hi
ha una cosa que els amoïna: les presses de la gran ciutat. Tan ben acostumats que
estaven al poble, sense sorolls ni massa cotxes, amb l'escola ben a prop i amb coneguts
per tot arreu.
- Mare, on podré guardar les meves joguines de petita? &ndash;pregunta la Mireia.
- Potser a l'altell de l'armari de la teva germana, suposo -respon la Mariona.
- Però jo no ho vull, que si deixo les joguines a la seva habitació, dirà que són d'ella i
me les farà malbé; a més, quan es faci gran no em deixarà entrar-hi.
- Doncs llavors no ho sé, pregunta-li-ho al teu pare.
- Pareeeee, on puc guardar les meves joguines estimades?
- No ho sé, Mireia! Espavila't tu sola, que jo estic canviant els bolquers al teu germà i no
tinc el cap per a aquestes cabòries!
- Mareeee! &ndash;demana l'Abril-, on és el meu equip de natació, que demà el
necessito i no sé en quina caixa pot estar?
- A veure, mira a les caixes del rebedor -fa la Mariona-, que em sembla que deu ser en
una caixa que hi diu ESTIU.
- Mare, però si jo no sé llegir! Com vols que sàpiga que hi diu! - Doncs digues-li a ton
pare que t'ho miri!
- No, -contesta en Carles-, que ara estic banyant el Genís, que s'ha embrutat tant que
l'he hagut de posar a la banyera.
- Jooo! &ndash;protesta l'Abril- arribem a Barcelona i tothom passa de mi -diu somicant.
- Vine -diu la Mariona-, que amb la calma potser sí que podràs saber on tens la roba de
natació. A veure quina lletra és aquesta...

Parlem-ne tots plegats!
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num. 90

Com afrontar
l'adolescència
Atura't i respira
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Som capaços d'observar les
nostres reaccions davant de
situacions d'impotència, ira o
angoixa?

2

Davant els sotracs que
apareixen en el camí cap a
l'adolescència dels nostres fills
i filles, ens donem un espai per
aturar-nos, per connectar amb
el nostre cos i observar quin
paper hi té la nostra
respiració?

3

Ens cuidem tot dedicant-nos
moments per aturar-nos i
respirar?

Parlem-ne tots plegats!

"El meu fill de tretze anys es
lleva
sorprenentment
d'hora. Normalment l'he de
treure del llit per la força o
convèncer-lo dient que, si
vol, el porto a l'escola amb
cotxe o alguna cosa així.
Però avui apareix al
menjador net i fresc.
- On vas? -pregunto de bon
humor, però amb una certa
inseguretat davant de tanta
frescor matinera.
- Al metge. Tinc hora a les
vuit.
- Al metge? Per què? Que
passa res? -La meva inquietud augmenta mentre engoleix l'entrepà sense mastegar.
- Si passa res? Un munt de coses! -La veu és dura i estrident-. Tu mai no entens res.
Vaig al metge perquè em faci una prova d'ADN, perquè no em puc creure que siguis la
meva mare!
Quedo estupefacta davant d'aquesta negació d'amor matern i de l'evident ADN compartit.
- Que faràs què?
- Ho veus com no entens res? Doncs no penso repetir-ho, perquè tampoc no m'escoltes
mai! Abans que pugui badar boca, la porta es tanca amb un cop sec i sento que va al
cobert i agafa la bici.
Tan tranquil·la que havia començat el matí, i de cop em trobo en un remolí
d'emocions inesperades.
La meva primera reacció ha estat dir-me que jo també
aniré al metge, que fa temps que vaig demanar hora. Que també em vull fer mirar
l'ADN perquè em sembla impossible que sigui fill meu. Tinc ganes de ser irracional, de
tancar la porta de cop, d'anar-li al darrere i xisclar sense cap vergonya:
- Tu, escolta'm bé! Atura't ara mateix! Però no ho faig. Em quedo on sóc i faig una
pausa. La pausa, o la capacitat de no reaccionar de seguida, m'ha ajudat moltes vegades
a no deixar-me endur per sentiments d'impotència, ira o angoixa per por que les coses no
anessin bé. En lloc de preocupar-me dels canvis de comportament sobtats del meu fill,
em permeto recuperar el contacte amb el meu cos. Sento el moviment de la respiració,
aquesta inspiració i aquesta exhalació tan familiars, un cop rere l'altre, fins que em vaig
assossegant i vaig sent capaç de veure amb una mirada més clara què haig de fer.
Sento la tanca del jardí.
- Mama, saps què? El nostre grup tocarà a la festa de l'escola. Què guai, eh?
- Que bé! Me n'alegro molt! Per cert, com ha anat el metge?
- El metge? Què vols dir?
- Ah, no res, és que pensava que hi anaves aquest matí.
- Jo? &ndash; pregunta sorprès. Decideixo no tornar a esmentar l'incident i deixar-ho
estar de moment. Val més que esperi a veure com va tot. A reaccionar sempre hi som a
temps.
Extret i adaptat del llibre de l' Eline Snel: Respireu. Mindfulness per a adolescents.
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num. 90

Les convivències
també eduquen
He fet un reset
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

De quina manera sentim la
CRIDA de Déu com a pares,
mares, educadors,
educadores?

2

Dediquem temps, a nivell
personal i com a família, a
aturar-nos i posar-nos davant
de Déu?

3

Podríem compartir un
moment "d'aturada i trobada
familiar" que hagi estat
SIGNIFICATIU en les nostres
vides? Per què ho va ser?
Déu hi va ser present
d'alguna manera?

Un grup de vint-i-cinc joves,
nois i noies estudiants de
batxillerat que participen en
les activitats de formació
de la seva parròquia,
acompanyats dels seus
catequistes, ha viscut tres
dies de convivència en una
casa de colònies, amb
alguns moments forts que
s'apropaven al format d'un
recés. La trobada oferí
tres espais d'experiència
religiosa que permetien un
aprofundiment en la pròpia vivència espiritual, afavorint alhora un apropament a Déu.
El primer va ser una excursió de dos en dos, seguint un itinerari i conversant a partir d'un
qüestionari. El segon se centrà en la celebració de l'eucaristia a l'aire lliure, al costat
d'una creu falcada amb pedres per ells mateixos, quan el sol es ponia. Trobada
comunitària amb Jesús entorn la seva taula, que colpia i no deixava indiferent. El tercer
espai va ser la pregària de la nit, a la capella, davant el Santíssim, amb cants, silencis,
lectura de la paraula de Déu, pregària... En acabar, cadascú anava marxant amb el
bagatge de l'impacte del que havia viscut.
El darrer dia, abans de partir, cadascú va expressar com havia viscut l'experiència i el
seu moment espiritual. Ho feia així un dels nois: "He vist com aquests dos anys, al grup
de la parròquia, m'han canviat la vida, m'han apropat a Jesús. He après a pregar i a
tenir bona amistat amb Déu, a qui experimento com un amic que m'estima sense límit.
Aquest cap de setmana torno renovat i renovat el cor. També he fet un reset del meu dia
a dia perquè el vull recomençar des del punt de vista de Déu. El grup m'hi ha ajudat
força".
"Mira, soc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa
seva i soparé amb ell, i ell amb mi" (Ap 3,20). Cadascú haurà fet el seu procés
personal, aprofundint en el coneixement de Déu i en la definició de cap a on porta. Ha
estat, també, un temps de pregària, de contemplació activa i bàsicament de vivència
de la presència i proximitat del Senyor que, de ben segur, ha fet més dòcils a les
seves crides, les petites i les grans. Temps de revisió i de propòsits perquè la vida sigui
més evangèlica. Una experiència que tant de bo poguessin viure molts joves. Molts
aparells necessiten un reset per funcionar millor. Molts de nosaltres, com el jove de les
convivències, també hauríem d'aprofitar l'inici d'un nou any per %13reiniciar-nos%13 i
recomençar.
Enric Puig Jofra, SJ

Parlem-ne tots plegats!

www.escolacristiana.org?butlleti=90&article=181

col·laboració de la CCAPAC) per afavorir la relació família escola en el centres educatius.
www.escolacristiana.org/feac | feac@escolacristiana.org
Avís Legal

Butlletí FEAC de Fundació Escola Cristiana de Catalunya
està subjecta a una llicència de ReconeixementNoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons
Redacció de continguts: Equip FEAC de la FECC | Disseny i programació:

