num. 99

Començar de zero
Ja era hora!
QÃ¼estions

Caram! Quines ganes tenia
que els nens comencessin
l'escola.
Això
del
Coronavirus
està
sent
insuportable per a ells i per
a nosaltres.
Abans, en aquests dies, els
portàvem al parc i allà
jugaven i es cansaven
terrejant
o
pujant
al
tobogan; ara no es poden
tocar,
han
de
dur
mascareta, no poden beure
aigua de la font... Tot

per al diÃ leg:
1

Què és allò que més us
ha preocupat abans d'iniciar el
curs?

2

Com ho hem coordinat?

3

Com ho han viscut els vostres
fills?

plegat, un desastre!
Miraré si m'han quedat clares les indicacions de l'escola: han d'entrar per la porta del
carrer Maresme a les 9.10h per a no coincidir amb altres grups. Han de portar un gel
personal, una ampolla d'aigua, la mascareta posada, el paper de no sé què... Però,
ara que hi penso, la Laia entra a una altra hora, suposo que em deixaran portar-los tots
dos. Ara no em ve a la memòria què em va dir la Núria sobre això.
No sé com estaran aquest parell, després de les mini vacances al poble. Estic
convençuda que no voldran tornar a la rutina; fa tant de temps que no es lleven d'hora...
Suposo que l'Ignasi no tindrà cap problema, ell és de matinar i trobar-se amb els
companys i amb la mateixa senyoreta, que l'ajudarà; el problema és la petita.
Adaptació a l'escola, als companys, als horaris, a la senyoreta... En fi, amb 2 anys que
té encara, què volem!
Aquesta nit m'està costant agafar la son. No m'estranya gens, tinc per endavant un curs
intens i diferent. Només demano a Déu salut.
La iaia

Parlem-ne tots plegats!
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num. 99

Escola postconfinament
Quines ganes!
QÃ¼estions

Dues àvies al carrer
- Com va, Carme? Esteu
tots bé, a casa?
- Si, prou bé donades les
circumstàncies... A casa
tothom teletreballant... I els
nets cada dia més grans.
En Quim i jo fent el cor fort.
I portant tot el dia aquestes
mascaretes
tan
empipadores. Sort que la
família
ja
no
ens
necessita.
- I vosaltres, Maria, com us
apanyeu? Perquè la teva
petita deu haver tingut...
- Si, un net preciós! Es diu

per al diÃ leg:
1

Amb quina conversa us
identifiqueu més?

2

Ens preocupen les mateixes
coses aquest any, a part de
l'evolució de la pandèmia i els
protocols de seguretat?

3

Creieu que hi ha altres
actuacions escolars que no
s'han tingut en compte?
Quines?

Jan i ja té tres mesos!
- Mira, noia, jo hi vaig cada setmana. Diuen que és en les trobades familiars que ens
encomanem i que són tan perilloses, però saps què penso jo... Doncs que potser em
queden tres "telenotícies" i he de viure'ls sense poder veure les persones que estimo?
Parlen dues mares a la porta del supermercat
- Demà comencen l'escola i em fa molt respecte perquè amb tot això del coronavirus
tinc por que de seguida hi hagi contagis i tornem a estar confinats. A casa nostra l'escola a
distància va ser un desastre...
- Doncs jo també tinc por que els nens s'infectin, però treballo de forma presencial i no
puc fer una altra cosa... Prou difícil ha estat tots aquests mesos combinar els horaris
amb la meva parella. Sort que és autònom i ha fet el que ha pogut!
Parlen dos fills que s'han trobat a la plaça
- Quina mandra em fa tornar a l'escola, però les classes online són un pal.
- Sí, tio! Cada dia que, si a aquesta hora, classe amb la de mates, que si teniu els deures
d'anglès, enviats des del dilluns...
- Les vídeotrucades amb el tutor i tota la penya... Jo al final ja desconnectava...
Parlen dos mestres a la sala de professors (tot guardant la distància de seguretat)
- Quina situació tan estranya, i tots aquests protocols d'actuació ens serviran de res?
- No ho sé, però tinc confiança, estem preparats, farem el que podrem... Viurem un
curs estrany, però estem contents i volem viure l'escola presencial. Que les activitats
fetes a distància tenen poca efectivitat amb nens tan petits...
- Tens raó. Si la universitat a distància ja és complicada, imagina't amb els de cicle
inicial! Sort dels pares, que han respost tan bé!

Parlem-ne tots plegats!
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num. 99

Escola davant la
pandèmia
Home sweet home
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Què suposa la tornada a
l'escola per als teus fills?

2

Heu pogut parlar del tema des
d'una dimensió més
profunda: emocional, social,
espiritual?

3

Saps com s'han sentit els teus
fills durant el confinament i/o
durant la pandèmia que estem
vivint? Li ho has preguntat?

CONVERSES
(Gemma, 16 anys) Tinc
unes ganes d'anar al cole!
Tia, com ens confinin de
nou no podré seguir bé
el darrer curs de l'ESO. Ha
estat
impossible
organitzar-me. Tant que
rondinava i m'hi posava de
cul, i que ara ho trobi a
faltar! Ser-hi presencialment
m'ajuda a estar atenta. Em
fa la sensació d'haver
perdut mig any.
(Roser, 15 anys) Doncs jo
no sé què dir-te. La
veritat és que des del
confinament valoro molt
més la relació amb la
meva família. Els meus
pares estaven molt més
pendents de mi, cosa que abans no feien perquè treballaven fora de casa, però
m'entristeix no haver pogut veure més sovint els avis i tiets. La família s'ha reforçat!
(Manel, 14 anys) Tornar a escola? Doncs sí, en tinc ganes. Almenys sortiré una estona
de casa, estic dels pares i la meva germana fins al capdamunt. Ha estat un no parar el fet
de preguntar-me a casa, què fas? De què has tingut classe? Què no fas deures? Que
pesats! Sort que dilluns ja vaig al col·le... Tot i que fer exàmens no m'agrada... però
tant hi fa, val la pena!
(Carles, 13 anys) Tinc unes ganes de començar el col·le! Tornar a veure els amics,
anar a futbol i entrenar. De fet, aquest temps a casa m'ha ajudat a organitzar-me. Qui ho
havia de dir! Vaig aconseguir portar una rutina, aixecar-me aviat i esmorzar abans de
començar la primera vídeo-classe, entregava la feina a l'hora. Insòlit venint de mi! Per
tant, n'estic agraït!
(Clara, 12 anys) Sort que torno al col·le. Em fa una mica de por, però no puc més.
No saps què és canviar de casa cada setmana, amb tota la roba, els deures,
l'ordinador... La mare em deia una cosa, el pare una altra. No sé en quina casa estava
més bé, però he après a organitzar-me i a estar sola.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 99

Retorn a l'escola
Torna a casa, encara
que sigui una bombolla
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Amb quin d'aquests quatre
adjectius us identifiqueu
més? Què us ha suggerit la
lectura? Hi esteu d'acord?

2

Si haguéssim de seguir amb
la metàfora, amb quina altra
característica del "grup
bombolla" relacionaries la
vivència de l'Evangeli a
l'escola en temps de
pandèmia?

3

Creus que aquestes
"bombolles" valen tant per a
l'escola com per casa?

D'acord, no tenim més
remei que repensar l'acció
evangelitzadora
de
les
escoles partint de la realitat
dels
"grups
bombolla"
generats com a protecció i
prevenció del COVID-19.
Des del Departament de
Pastoral
de
l'Escola
Cristiana apuntem algunes
reflexions
seguint
la
mateixa metàfora amb
quatre
paraules:
aire,
fragilitat, desplaçament i
transparència. Si a voltes la llar familiar ha estat entesa com una "bombolla" de seguretat,
potser tampoc és desafortunat plantejar la tornada a l'escola com una tornada a la
"casa-bombolla..."
Bombolles plenes d'aire. L'Escola Cristiana és comunicadora de la Paraula que és
Vida (Jn1,1). El grup bombolla necessita d'aquesta ànima intangible que és la
comunicació de l'Evangeli com l'aire que respira i el conforma. Això es concreta
especialment en les estones de pregària i el treball de l'espiritualitat.
Bombolles fràgils. Cal educar en la consciència de la contingència humana i preparar
als alumnes a entomar incerteses, dols i pèrdues. Potser no és la cara amable a la que
es podria haver acostumat la pastoral escolar, però aquí és on s'ofereix l'oportunitat
de treballar la narració de l'esperança com un dels valors específics de l'escola
cristiana.
Bombolles que es desplacen. Malgrat la sensació de flotar a mercè dels esdeveniments,
cal oferir als alumnes recorreguts i fites desitjables que vagin més enllà de la mera
capacitació competencial. Ara és el moment d'aixecar caps i albirar horitzons, educar
en la transcendència. També, atesa la limitació relacional interescolar, pot ser el
moment de treballar elements de pastoral escolar institucionals virtuals, o maneres de fer
comunes, per tots els grups-bombolla. És la institució educativa qui ha d'acompanyar
aquests viatges a bon port.
Bombolles transparents. Si el grup-bombolla "viu en una bombolla" aliena a la realitat,
aquesta s'acaba fossilitzant en un búnquer opac. Els grups-bombolla no deixen de formar
part d'una altra gran esfera plena de vida i fragilitat que es desplaça pel cosmos
anomenada Planeta Terra. Caldrà redissenyar activitats de voluntariat o d'aprenentatge i
servei per no deixar d'oferir una educació que treballi la competència samaritana.

Parlem-ne tots plegats!
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