
 

INFORMACIÓ 

El proper divendres, el capvespre, celebrarem la festa de les Verges. 

 La festa començarà anant a comprar els bunyols al lloc de venda amb 

la finalitat que els alumnes puguin comprovar com es fan els bunyols, 

com es fregeixen i finalment com es preparen en les bosses de 

distribució.  

 A la festa es repartiran clavells vermells, com mana la tradició. 

A les 4,30 OBRIREM PORTES i LES FAMÍLIES I ELS ALUMNES podrem gaudir 

dels cants tradicionals de la TUNA de la UIB. 

Desitjam que junts puguem passar una estona agradable. 

 

EQUIP DE DIRECCIÓ 

RECORDATORI: 

El día 31, no hi ha classes. Sabeu que, com cada any, tenim uns dies de festa 

de lliure elecció. Per aquest curs, aquest día de pont és un dels elegits. 
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CARTA a les 

FAMÍLIES 

CONSTRUIR PONTS 

Per dialogar, necessitam construir ponts. 



  

                           L’ESCOLA UN ESPAI DE PAU                                                               L’ESCOLA UN ESPAI DE PAU 

 

 

 

 

 

Per dialogar, CONSTRUÏM PONTS i LLEVAM PARETS  

 

No sé si vos agrada contemplar ponts, veure ponts... pensar en 

ponts que mai no s’han construït. Qui de petit no ha pensat en 

construir un pont per anar de Mallorca a la península? 

 

Els ponts tenen moltes funcions. Una de les més freqüents és la 

que ens permet travessar un riu o un torrent sense haver 

d’aficar els peus a l’aigua. O també per superar desnivells i 

posar en relació dues parts de població o, en altres ocasions, 

facilitar la conducció de l’aigua. 

En tots els casos, l’enginyeria ha cercat i aplicat solucions. Però 

els ponts, especialment, han servit per relacionar, PER UNIR. 

 

Les situacions humanes necessiten ponts.  

 

A la nostra vida quotidiana, de família, de feina, de vida social, 

sovint ens situam talment a les dues voreres d’un riu i ens 

miram no directament, sinó en les imatges reflectides dins 

l’aigua... o si són taules de treball sovint preferim mirar la 

pantalla, perquè la imatge digital compromet menys. 

 

A la vida d’avui en dia, plena de compartiments, de graelles, de 

barreres, de desnivells, NECESSITAM POSAR-HI PONTS. 

 

 

 

 

Si volem comunicar, dialogar entre dues o més persones, 

haurem d’eliminar els obstacles; a vegades són com a 

teranyines o boires que deformen el sentit de les paraules i 

dels gestos i en feim interpretacions poc exactes.  

El diàleg autèntic és un pont per acostar punts de vista, per 

relacionar les persones, per arribar a consensos, per prendre 

decisions que tenguin en comptes les necessitats i desitjos de 

tots. 

 

En certes ocasions, amb la voluntat de construir ponts, també 

serà necessari esbucar alguna paret que ens separa, algun 

obstacle, algun estereotip que ens porta a classificar les 

persones, tot i que sabem i estimam l’originalitat de 

cadascun... Si cada persona és única no podem classificar, 

l’hem de valorar en la seva originalitat i diferència.  

Si volem que l’escola sigui un espai de pau, haurà de ser un 

espai en el que tots practicam el diàleg i si ens equivocam, 

tornam a començar.  

 

Si vols, pots CONSTRUIR PONTS en la teva vida...  

No deixis mai de banda ningú. Posa el pont de l’amistat, de la 

pau, de la comprensió, del perdó... aleshores la vida canviarà.  

 

Minvem la violència. Caminem cap a la pau. 
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