
 

INFORMACIÓ 

Els dies 22, 23 i 24 celebrarem la Setmana Cultural entorn del tema 

RESPONSABILITAT I SOLIDARITAT, com tenim a l’objectiu general 

d’aquest curs. 

Hi haurà un bon programa d’activitats per als alumnes d’Infantil i 

Primària, sempre dins el marc que ens permeten les  mesures de 

prevenció de la Covid. 

El dia 24 coincidint amb el Carnaval, el capvespre, els alumnes podran 

venir disfressats i faran festa a les aules i al pati. Llàstima que les 

famílies, encara, aquest any no hi podreu participar; esperam que l’any 

que ve puguem estar junts. 

Els alumnes de secundària, per al dia 24, tenen programades activitats 

diverses per posar-se amb contacte amb distintes iniciatives solidàries 

en el nostre entorn.  

Deixarem per després del pont la festa de la Beata Francinaina amb la 

qual donarem inici a la Quaresma. 

 

EQUIP DE DIRECCIÓ 
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CARTA a les 

FAMÍLIES 

El planeta és casa teva: cuida’l amb 

responsabilitat 



  

                           Responsables i solidaris per humanitzar el món                                                          Responsables i solidaris per humanitzar el món 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ençà que va començar la Creació, Déu sempre ens ha ensenyat la 

seva Generositat. Va crear l’home i la dona i també totes les coses 

necessàries perquè poguessin subsistir. L’aigua, les plantes, els animals, 

foren creats per satisfer les necessitats bàsiques dels homes i assegurar-ne 

la seva existència. 

En l’esdevenir dels temps, però, l’home no ha tengut massa cura 

del gran regal que ens va fer el Creador i avui, el nostre Planeta, està 

greument ferit. Cuidar la casa comú, la casa de tots, és una obligació que 

tenim totes les persones, perquè de la nostra cura depèn la nostra 

supervivència.  

Seguint les idees exposades per Flavio Orta Dávila, especialista en 

biologia, desenvolupament sostenible climàtic i ús d’energia, és posssible 

millorar el nostre entorn si aplicam petites accions reconvertint-les en 

hàbits presents en la nostra vida diària.  

Un dels valors més importants que podem transmetre als nostres 

infants és l’amor per la nostra Terra, per la natura. És el lloc on vivim, és la 

nostra llar i cal que siguem responsables i no li facem mal. Sempre hem de 

tenir present que cada passa que facem, per petita que sigui, compta i ens 

ajuda a protegir el món on vivim. 

La vida a la Terra és fràgil i els canvis arriben a passar factura al 

medi ambient. Aquests darrers temps que ens han  tocat viure, 

principalment amb la pandèmia per la COVID 19, ens han fet adonar i ser 

més conscients de la importància i la necessitat de cuidar el nostre Planeta. 

Ens han fet veure que hem d’aprendre a entendre la Natura i mai no anar 

en contra d’ella. 

 

 

 

 

 

A les nostres mans està gaudir d’un planeta més net i 

sostenible. A les nostres mans està canviar, de veritat, les coses.  

 

Podem recordar les “R”: reduir, recuperar, rebutjar, reutilitzar i 

reciclar.  

 

Reduir tant el consum d’energia com d’aigua.  

Recuperar els objectes enlloc de comprar uns altres nous.  

Rebutjar els hàbits de consum innecessaris.  

Reutilitzar els objectes amb una segona vida i amb imaginació. 

Reciclar tot el que poguem, depèn de tots nosaltres. 

  

Fomentar la cura del Planeta es fa necessari i urgent, perquè no 

hi ha un pla B, per si al cas, no hi ha una fórmula màgica per tornar 

enrere i recuperar el temps perdut. Cal posar-se a fer feina ja, cal 

actuar, cal responsabilitat. I ho hem de fer tots, ens hem d’implicar 

seriosament tota la Comunitat Educativa, perquè hem de deixar un 

Planeta sostenible als nostres fills i als nostres alumnes. Els hem de 

deixar el millor món possible. 

 

Com diu un proverbi indi, “La Terra no és una herència dels 

nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills”. 

 

Equip de mestres d’educació infantil 

CC Sant Vicenç de Paül, Inca 

 


