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Presentació
He d’admetre que m’agraden les persones que abracen amb la mirada.
Aquelles que sense dir res, quan tot és silenci, tenen la capacitat de fer-te
sentir acompanyat. Les que amb una aclucada d’ull o un somriure
transmeten un sense fi d’emocions. Persones expertes en despertar calma i
especialistes en ajudar a volar, a brillar i a contagiar llum i alegria. Amigues
del bé i l’esperança, estimades de Déu i que estimen als altres. Ja us ho he
dit, m’agraden i les admiro! les procuro entre les meves amistats, són
exemple a seguir i formen part del meus tresors particulars.
Digueu-me innocent, però això de tenir tresors particulars és un exercici
que recomano a totes les edats. De petits, un paper o un retall de tela
amagats poden ser petits tresors. De grans, aprenem que els tresors més
apreciats tenen fesomia de persona. Dins el meu tresor de maduresa, una
de les fesomies que més estimo és la del Bon Pastor, per a mi, paradigma
de persona que abraça amb la mirada... que abraça en el silenci.
Des del Patronat de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears volem
que l’Objectiu que teniu a les mans sigui un regal i que el cuideu i guardeu
durant tot el curs com un tresor.
Sempre és emocionant obrir un regal! Quines sorpreses i aventures s’hi
amaguen? Vos convit a descobrir-ho i a passejar per l’escola cada dia
d’aquest curs que iniciem fent viu i real el lema que entre tots hem escollit:
COMPARTIM SOMRIURES QUE ABRACEN
Salutacions i bons desitjos per l’inici de curs.
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Amb nosaltres mateixos...
...i ens acceptam perquè Déu
ens ha fet únics i ens estima com som.
T'estimes i et cuides? Et dediques tot l'amor que un somriure i una abraçada
poden transmetre? Des d'aquest eix volem treballar l'autoconeixement i
l'acceptació. Fomentar l'autoestima i que cadascú se senti valorat i únic genera
l'autoconfiança i la confiança necessària per a una millor convivència.
El que és important per a mi ho és també per als altres... no és així? Cal que un
mateix s'estimi per dins i per fora per poder estimar i acceptar als altres. Cal
saber quines són les nostres fortaleses, virtuts, debilitats i limitacions per ser
capaços d'anar assolint les pròpies metes, cercar la pròpia felicitat, sentir-nos bé,
tranquils i contents. Cal que ens estimem a la manera de Déu, per estimar als
altres a la manera de Déu.
Per estimar-nos a la manera de Déu hem de comprendre que som persones amb
sentiments, i que ens veiem afectats per la realitat que ens envolta. Hem
d'entendre que, a més de capacitats, tenim febleses que poden convertir-se en
fortaleses si les coneixem i les treballem. Aquest curs parlarem d'autoestima,
veurem la importància de tenir-la i d'aprendre a millorar-la per a ser feliços. Serà
bo programar accions d'autoconeixement per saber quines coses bones podem
oferir als que ens envolten (interiorització, meditació...), accions per conèixer i
valorar als altres, amb activitats de cohesió de grup, convivències... on poder
mostrar-nos tal com som.
Educació emocional, reforç positiu, reforçar la figura docent com a referent,
revisar els Plans d'Acció Tutorial per a millorar el tractament que fan de la qüestió
amb coherència i continuïtat al llarg de totes les etapes o procurar que els Plans
de Convivència parteixin de l'individu com a agent responsable del canvi, són
exemples de les moltes accions que es desprenen d'aquest eix.

Amb els altres...
...i acompanyam els de prop i els d’enfora
perquè tots tenim la mateixa dignitat de fills.
No creieu que tots els moments són una oportunitat per compartir un somriure?
Somriure és acariciar, acariciar als altres amb el cor.
Des d'aquest eix volem ser alegria per als altres, donadors de felicitat, arribar a
ser el que l'altre necessita en cada moment, orelles quan necessita ser escoltat,
boca que parla quan necessita un consell o una paraula d'ànim... aprenent a ser
més empàtics, generosos, respectuosos i millors companys. Hem d'estimular el valor
de l'amistat, dins un món individualista i deshumanitzant. Les nostres comunitats
educatives són grans famílies de les que ens sentim part, on estimem i valorem i on
ens sentim estimats i valorats.
La solidaritat amb els de prop i amb els de lluny serà el valor essencial en el treball
per al bé comú. No podem oblidar que portam a les nostres arrels l'opció per
aquells que passen dificultats. Per tant, caldrà programar accions que arribin i
impliquin a tots, sobretot a les famílies. Emprendrem accions directes, reals,
contínues i programades des del tarannà que ens defineix com a centres
d'identitat cristiana.
De nosaltres depen que als nostres centres tothom pugui rebre un somriure, una
abraçada, que siguin llocs on tothom se senti estimat més enllà d'on vengui o com
sigui. Hem de cuidar gestos i paraules, estar atents a les persones per escoltar i
ser escoltats. Hem de tenir els ulls ben oberts per discernir qui necessita ser
acompanyat en cada moment perquè en els nostres centres tots som especials,
únics i importants.
Serà bo iniciar i fomentar projectes de voluntariat, formar-nos i planificar
processos d'acompanyament real. Repensar les tutories individuals i la relació
família-escola són alguns exemples de les sinèrgies que pretén aquest eix.

Amb el món...
...i cuidam la creació perquè és un regal
i tots som responsables de tenir-ne cura.
Estimau la natura? Us agrada mirar els arbres, els animals, el cel, la mar, les
muntanyes, els estels...? Són els somriures amb què el món ens abraça. Des
d'aquest eix volem prendre consciència que som els màxims responsables de cuidar
el regal de la creació, des de l'entorn més proper al més llunyà, tenint una cura
especial per allò que ens envolta, tant els llocs com les persones. Treballarem
actituds de contemplació atenta del medi i l'entorn i de gratitud per tot el que
ens proporciona.
Caldrà programar accions que impliquin i comprometin a tota la comunitat
educativa, objectius assolibles de millora del medi i de tractament de residus. Han
de ser objectius realistes i avaluables per fer dels nostres centres llocs on es
redueix, es recicla i es reutilitza (diada mediambiental, moderar l'ús de paper...).
Serà bo promoure sortides a la natura que alhora fomentin l'esport i la salut i
accions de millora de l'entorn natural o dels espais comuns de l'escola, del poble o
de la barriada (ApS).
Hem de crear, mantenir i animar les comissions mediambientals, escoltar-les i
donar suport a les seves decisions i iniciatives. I perquè siguin comissions realment
de tota la comunitat educativa, cal que els alumnes en formin part. A aquestes
comissions els llencem el repte de desenvolupar 3 projectes al llarg d'aquest curs:

Que cada escola almanco sembri 1 arbre a algún lloc (dins o fora del centre) i,
posats a somniar... perquè no sembrar-ne un cada grup-classe?
Iniciar o recuperar i adesar un hort escolar, de tots i per a tots.
Recuperar i adesar o posar "de bell nou" pasteres amb plantes i herbes que
alhora ens serveixin per a treballar continguts i coneixements a l'aula.

Amb Déu...
...i acollim la proposta d’amor
que ens fa Jesús, el Bon Pastor.
Et deixes abraçar per Jesús? Has experimentat el somriure de Déu? Si et deixes
abraçar per Déu et sents estimat i protegit i projectes aquests sentiments als
altres. Aquest no és tan sols un eix més per a desenvolupar sinó la identitat
mateixa dels nostres centres. Des d'aquí ajudarem a alumnes, docents i famílies a
estar oberts a escoltar la Paraula i a conèixer el projecte de vida que Jesús ens
proposa.
Els docents hem d'aprendre a ser, no tan sols, acompanyants en el creixement
intel·lectual dels nostres alumnes, sinó també en el creixement personal,
emocional i espiritual. Hem d'estar atents per ser-hi i escoltar-los... en els instants
de dificultat o felicitat, que són els espais i moments naturals de la
transcendència.
Caldrà concretar l'acció evangelitzadora procurant:
Promoure espais físics i concrets. Recuperar o mantenir les capelles, renovantne la imatge si és necessari, com l'espai sagrat del nostre centre, on tothom
hi trobi un moment de silenci, un racó on plorar, un company amb qui riure...
Capelles, oratoris, sales d'espiritualitat... adesades i obertes!
Promoure moments i dinàmiques reals i concretes. Reaprendre que les accions
pastorals són inseparables del nostre ADN i per tant, no es poden obviar,
evitar o menystenir. Cal renovar la implicació de tots i totes en la vida
pastoral de l'escola. Totes les matèries i continguts són importants però
guardar un temps per a Déu ho és més; per això, dedicar un dia o unes hores
a cuidar les nostres vides és urgent i necessari.
Promoure actituds amb fets reals i concrets que ens ajudin a escoltar, valorar
i estimar als altres a la forma del Bon Pastor, perquè la missió original dels
nostres centres és transmetre el Crist.

