
 

INFORMACIÓ 

Aquestes setmanes abans de les vacances de Pasqua i tal com havíem 

planificat a començament de curs, tenim una sèrie d’activitats i 

sortides. 

Dilluns, 21/03, els alumnes de 6è de Primària visitaran el Parlament de 

les Illes Balears. El mateix grup d’alumnes participa al concurs de 

dibuixos i redaccions sobre les funcions del Parlament.  

Dia 24/03, 3r i 4t de Primària van d'excursió a la Granja Escola 

S'Olivaret (la primera sortida de tot el dia després de 2 anys!) 

 

Educació Viària 

Dia 29/03 els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària tendrán activitats 

d’educació viària. 

Dia 06/04, serà pels alumnes de 1r, 2n, 3r de Primària i 4t d’ESO 

 

Dia 12 d'abril tots els cursos de Primària i de Secundària aniran al Cine 

per visionar distintes pel·lícules formatives (programació de Cinema 

espiritual escolar) adequades a l’edat dels alumnes. 

 

Día 30 i 31 de març i 27 d’abril tendrem PORTES OBERTES per a totes 

les famílies que estiguin interessades per matricular els seus fills a la 

nostra escola.   

Com veis anam recuperant el ritme propi de l’escola, després del llarg 

período de limitacions per motius de la situación sanitària.  

Equip de direcció 
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CARTA a les 

FAMÍLIES 

Practicar el diàleg des de l’acollida 



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

 

Benvolgudes famílies, quan definim què és ser una bona persona 

destaquem alguna qualitat que val la pena de ser imitada. Una 

d’aquestes qualitats, és la voluntat de dialogar en situacions 

problemàtiques. Així, una bona persona seria aquella que… 

davant d’una situació de conflicte fa l’esforç de dialogar amb tots els 

afectats amb la voluntat d’arribar a uns acords que siguin justos per a 

tothom. 

La relació, d’altra banda, entre diàleg i dialèctica explica que 

Sòcrates i sobretot, Plató (els Diàlegs) se servissin d’aquesta forma 

d’expressió per a exposar llur pensament. 

Podem dir que per la seva mateixa forma, el diàleg estableix una 

comunicació interpersonal i un reconeixement de l’altre. 

I partint d’aquestes idees, una societat, que aspiri a sobreviure dins 

el context actual, ha d’aprendre a dialogar. 

Ha de ser capaç de interpretar les demandes que rebi i de respondre 

a elles. Però per a poder dialogar amb els altres, ha de ser capaç 

de mantenir el seu propi diàleg intern. 

Si em pregunten personalment què és el més important per fomentar 

el bon ambient de treball en un equip, diria sense dubtar-ho la 

comunicació! 

I per intentar que compartiu el meu punt de vista us diré, per què 

penso que la comunicació és la base de l’èxit. 

Dins de les pràctiques que ens ajudaran hi ha consells com: 

generar compromisos al voltant de valors compartits, tenir 

clar on som, on volem estar, com hi arribem i eliminar del 

nostre vocabulari el no puc… 

 
Però també apareixen altres recomanacions com: 

manifestar el que normalment no diem, explicar com 

arribem a una opinió i intentar profunditzar en les opinions 

alienes, escoltar als altres, dialogar sobretot sobre 

experiències col·lectives, discutir amb l’equip de treball per 

assegurar-nos una comprensió profunda i, perquè no dir-ho, 

també reconèixer les nostres rutines defensives i 

mecanismes de defensa . 

La comunicació assertiva fa que tots anem cap a una direcció 

comuna, aprenem el valor del treball en equip, dona confiança i 

seguretat, fa que tot flueixi i ens fa més rics, més rics en 

pensament, en relacions humanes, més rics a nivell personal… 

La comunicació millora les persones i des de la nostra feina dins 

l’escola creiem que: 

✓ El Diàleg a l’aula ha de ser un projecte que integri la 

intervenció a l’aula i el treball amb l’equip docent. 

✓ Cal potenciar al màxim la qualitat del diàleg, ja que la clau 

no està en el discurs sinó en l’escolta. 

✓ El vincle serà enfortir les relacions i potenciar l’empatia 

entre les persones que viuen en comunitat i que formen part 

d’un grup. 

 
Equip de pastoral 

Sant Vicenç de Paül (La soledat) 


