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La mirada sobre el
%13diferent%13
Ei, tu qui ets?
QÃ¼estions

Ja portem uns quants
mesos de curs i el grup
classe ja es coneix prou
bé. La majoria ha fet el
seu grupet per jugar al pati;
de tant en tant es barregen
amb d'altres, però solen
ser constants. Uns juguen a
pilota o amb qualsevol altra
cosa
(tenen
una
imaginació!); d'altres seuen
a terra i xerren mentre
esmorzen i també pots
trobar-te algun nen amb un

per al diÃ leg:
1

La mirada d'un nen és la
nostra?

2

Què pensem davant el
"diferent"?

3

Què transmetem als nostres
fills?

esmorzar que li dura tot el pati i encara més.
Avui ha estat un dia diferent; ha vingut la tutora de P5 amb un nen Down. Per motius
familiars, ell i la seva mare han hagut de canviar de pis i d'escola. Es diu Xavi. És un
nen molt alegre i juganer; tal com ha arribat al pati, s'ha deixat anar de la mà de la Maite i
ha sortit corrents cap a la pilota i, només agafar-la, n'ha fet un, de gol. Tots els nens
l'han abraçat festejant-ho. En tornar a la classe, l'han presentat i ell ha explicat que li
agrada jugar al futbol, que és del Barça, que li agrada jugar a ninos i fer lluites entre
ells. La resta de classe també s'ha presentat, l'han incorporat a un grup i li ha tocat ser
l'encarregat de material.
A la tarda, la Maite ha explicat un conte, l'han comentat i després han fet un dibuix. En
Xavi ha fet el seu a la seva manera i l'ha explicat a la resta de la classe. Cada nen que hi
sortia a explicar el seu dibuix, se li aplaudia ben fort. En sortir de l'escola, la mare del Xavi
l'estava esperant. Que content que ha sortit! No parava de xerrar sobre tot allò que havia
fet a classe i sobre els nous amics que havia fet. La mare, tota cofoia, intentava contenir
l'emoció. Les altres mares s'han adonat i s'han acostat a parlar amb ella i a presentar-se.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 91

La importància de la
solidaritat
Solidariquè?
QÃ¼estions

Avui la Maria i en Jan, dos
alumnes
de
5è
de
primària de l'escola, n'han
sortit entusiasmats. És
"xula" la proposta del Carles
(el tutor) comenten l'un a
l'altre.
- Jo crec que m'hi
apuntaré -diu en Jan.
- A mi m'agradaria -diu la
Maria-, però a casa no
sé si em deixaran...
- Per què no t'han de
deixar! -exclama en Jan-. Si
és una cosa molt bona.
- Si &ndash;diu la Maria-,

per al diÃ leg:
1

Hem estat alguna vegada
beneficiaris de la solidaritat dels
altres?

2

Quines raons tenim per no
participar en actes solidaris?

3

Ens fa por, mandra, o tenim
altres motius?

però a casa meva tenen tanta por!
- Por de què? &ndash;pregunta en Jan.
- No ho sé, de tot. Del què ens pugui passar. De les persones amb qui ho farem. De les
hores en què ho podem fer? De tot. A casa els pares tenen molta por.
- Doncs els amagues que ho fas i ja està &ndash;proposa en Jan.
- No ho sé... si els ho amago encara serà pitjor. Perquè la por no els passarà si no
saben què estic fent. I quan ho descobreixin, què fem? Encara els agafarà més por.
- Potser hauríem de parlar amb en Carles perquè ens doni més arguments per
convèncer els teus pares -proposa en Jan.
- Potser és una bona idea &ndash;diu la Maria-. I si anem tots dos a casa i els ho
demanem i veuen que tu també ho fas, no s'atreviran a dir-me que no.
- És veritat, però caldrà que primer anem a casa meva i ho comenti als meus pares,
no creus? &ndash;diu en Jan.
- Sembla mentida que sigui tant difícil ser solidari! -salta la Maria.
- Sí, sobretot perquè només volem anar els dissabtes al matí a la gossera
&ndash;diu en Jan rient.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 91

Temps per estar amb la
família
T’hi apuntes?
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Trobes temps per a passar amb
els teus fills o sempre
apareixen excuses?

2

Saps reconèixer què és
urgent i important?

3

Eduquem els nostres fills i filles
a compartir part del seu temps
amb la família i amb accions
de voluntariat?

Miquel (48 anys, pare del
Quim, de 17 anys, i de
l'Arnau, de 14)
- Mira, no us atabaleu, és
normal que vulgui tenir el
seu espai amb els amics. El
Quim també va passar
per aquesta etapa i va voler
deixar de fer coses amb
nosaltres. El que ens va
anar molt bé va ser arribar
a acords i fer-li entendre
com era d'important per a
tots passar algun temps
plegats;
així,
algunes
vegades sí que anava
amb la colla, però també miràvem de trobar activitats per fer en família que ens
agradessin a tots. Ara quan decidim fer quelcom junts, li dic: "T'hi apuntes?, i ve content.
Joan (40 anys, pare de la Maria, de 14 anys, i de la Rosa, de 12 anys)
- Des que treballem al restaurant gairebé no sortim junts amb les nenes. Sempre ens ho
repartim i un es queda a casa descansant i l'altre va al cinema amb elles o a fer alguna
activitat de lleure. Les nenes es queixen i ens demanen de fer coses tots junts, però
arribem força cansats a casa. Després d'una jornada tan llarga, em ve de gust estar
tranquil i no sortir.
Carla (41 anys, mare de la Mar, de 13 anys)
- A mi em passava alguna cosa semblant. Com que la Mar i jo estem soles, mai no trobava
el moment per fer activitats amb ella, entre la casa i la feina anava de bòlit; fins que em
vaig adonar que fent activitats plegades gaudíem d'un temps i un espai de convivència
que ens uneix més. Jo també arribo cansada als vespres, però trobo que compartir
moments amb ella ens ajuda a totes dues. Ara m'explica més coses del seu dia, o coses
que l'angoixen sense que jo li hagi d'anar preguntant. Això sí, m'he d'organitzar molt
bé el temps lliure.
Mireia ( 45 anys, mare de l'Aleix, de 15 anys)
- Sempre li dic al meu fill que dedicar temps a les persones que ens necessiten és
important. La gent gran que està sola o en una residència d'avis. Ell sempre em respon
que ja ho farà quan tingui temps. Fins que un dia li vaig proposar de fer-ho junts. Un
dissabte, després d'esmorzar, li dic: "T'hi apuntes?
Extret i adaptat de Família i Escola.

Parlem-ne tots plegats!

www.escolacristiana.org?butlleti=91&article=184

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:

num. 91

Compartir amb els altres
El nostre pa de cada dia
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Com vivim i eduquem la
necessitat de compartir en i des
de la nostra família?

2

Quins compromisos personals
poden ser un testimoniatge de
compromís per als nostres
fills?

3

Com fomentem el servei en la
nostra família? Tenim algun
compromís familiar envers
dels qui més necessitats
tenen? I entre nosaltres
mateixos?

Un dels primers dies
d'agost, al migdia. Un
home,
d'una
trentena
d'anys, capbussà mig cos
en un contenidor, situat en
una cruïlla de carrers. Uns
instants després, en sortia
amb dues barres de pa
encara per encetar. Estava
content: tenien bon aspecte,
potser una mica dures.
Trencà un crostó i se'l
menjà amb fruïció. Es
dirigí a una paperera d'un
pas de vianants, no hi
trobà res. Seguí carrer
avall, buscant-ne més... Aquell mateix dia, molts ja havíem començat les vacances.
Sol i platja, muntanya i aigua, viatges i entorns desconeguts, retornar als llocs d'origen
personals o dels pares i avis, també vacances a casa amb un altre ritme de vida...
Temps de vacances guanyat amb esforç amb el treball de cada dia, temps merescut per
descansar i refer-se físicament, mental i espiritual. El treball que ens espera a la tornada
serà intens i convé recuperar forces. A l'estiu, però, la gana no fa vacances entre els
sectors de població més afectats per la pobresa, motivada per tantes i tantes causes
força estudiades i debatudes. Gana entre els sense sostre, entre infants que només
fan l'àpat del migdia a l'escola, durant el curs, o al casal d'estiu durant les vacances, o
entre persones, moltes grans i d'altres més joves, que, tancades a casa o deambulant
pel carrer, subsisteixen precàriament.
Hem de fer vacances perquè és just i ho necessitem, però també tenir presents els
qui es troben en aquestes situacions i fer alguna cosa per ells: oferir ajuda econòmica a
les entitats que en tenen cura, aportar el nostre temps en tasques de voluntariat... La
conscienciació ens ha de moure a l'acció, a compartir. Hem de desvetllar també
aquestes actituds en les generacions joves, portar a descobrir-los que no tothom viu com
molts d'ells i despertar en els adolescents i joves el desig de participar en les diverses
activitats que des del voluntariat procuren donar resposta a aquestes necessitats. No
estarà de més fer arribar aquestes situacions als partits polítics i a les administracions
perquè puguin definir els veritables problemes que pateixen els menys afavorits de la
nostra societat i, des dels pressupostos, fer-hi front amb decisió.
Afegir-hi amb fe i amb confiança la nostra pregària: "Pare nostre que estàs en el cel
(...) Dóna'ns avui el nostre pa de cada dia" (Mt 6,9.11) a nosaltres i a tothom.
Enric Puig Jofra, SJ

Parlem-ne tots plegats!
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