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QUÈ ÉS AQUEST FULL: PINZELLADES?
A tots ens agrada comentar les coses,
arreglar el món o, senzillament, fer-la
petar. Les nostres converses abracen
tots els temes, des del futbol fins a la
situació del món, des del temps fins a
les qüestions que afecten a la vida
concreta de cadascú. Sovint acabem
parlant de l'escola, dels fills, del
"gamberrisme", de la poca educació que
manifesten alguns vailets i algunes
noies, de la marxa de la societat que va
malament ("abans quan jo era petit ...",
"recordo que si jo ..."). A més els
mitjans de comunicació destaquen amb
freqüència els aspectes més negatius de
la societat, i també del món dels nens,
dels adolescents, dels joves. I no és
estrany sentir de forma insistent que tal
o tal problema s'arreglaria si els nens ho
aprenguessin a l'escola (la pau i la
guerra, la circulació, el sexe, l'ecologia,
el consum, les normes cíviques, la salut,
la política, el món del treball, ...).
De fet, tots eduquem o deseduquem
amb
els
nostres
comportaments
particulars o públics. Els pares, en
definitiva, que són els responsables de
llurs fills, es veuen desbordats (i també

- Volem trobar les millors pautes
educatives en un món canviant.
- Volem aportar elements de reflexió enmig
de la diversitat de valors, d'idees, que
impera en el nostre món.
- Volem fomentar la discussió, el diàleg
entre els pares, entre els pares i el fills,
entre els pares i els mestres.
- Volem recollir opinions vàlides que ens
ajudin a tots, perquè tots hem d'aprendre.
Aquests fulls aniran adreçats a tots el
pares, tinguin el fills més grans o més
petits, perquè el procés formatiu d'una
persona no s'acaba mai, és una cosa
continuada; i, a més, les coses apreses,
les pautes, els valors, les actituds
modifiquen el comportament general, i
totes les experiències viscudes van
configurant tota la persona.
Recollirem articles de revistes, diaris,
fragments de llibres, aportacions de
pares, de mestres, d’educadors,...
recollirem tot allò que ens pugui ajudar.
La periodicitat dels fulls serà variable (de
3 a 5 per any), però aniran numerats
perquè es puguin col.leccionar i repassar
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l'escola) de com fer la seva funció
educativa, sobretot de cara als propis
fills, perquè sempre és més fàcil arreglar
els problemes del veí que els propis.
L'escola s'ofereix a ajudar-vos, pares,
amb aquests senzills fulls informatius i
formatius, per tal que us ajudin en la
tasca educativa.
Així, entre tots,
aconseguirem una millor educació dels
nois i noies.
- Volem que siguin pràctics, en tan que
afectin coses concretes de l'educació.
- Volem que fomentin la reflexió sobre el
comportament dels nois i noies.
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quan calgui.
Finalment us fem un prec: acolliu-los amb
il.lusió i afecte, comenteu-los i, si s’escau,
feu-nos arribar algun suggeriment.
Educar és tasca de tots, i cal cercar
sempre el camí millor. Recordem aquell
pensament de Sant Josep Calassanç: Si
l’infant rep des de ben petit l’educació
apropiada, cal esperar que el dia de demà
sigui una persona lliure, capaç i plena
d’amor.
ESCOLA PIA CALDES
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