
 

INFORMACIÓ 

**Tenim una gran notícia: el Col·legi Arcàngel Sant Rafel acaba de rebre la 

acreditació ERAMUS+ KA120-SCH. Això ens dóna la possibilitat de fer 

mobilitats a altres països d’Europa, a partir del pròxim curs, i donar als 

nostres alumnes una experiència única. Ens iniciam amb un projecte de medi 

ambient amb escoles de República Txeca, Finlàndia i Alemanya. 

 Aquests dies passats (14-17 de febrer) els alumnes de Secundària, els de 

Primària i els d’Infantil han celebrat una Setmana Cultural. L’avaluació és 

molt satisfactòria. S’han assolit els objectius, l’alumnat molt satisfet de 

poder interactuar en els distints tallers organitzats, sortir d’excursió i 

finalment acabar amb la festa de les disfresses. 

 I com que el calendari avança, començarem la Quaresma amb les 

activitats pròpies d’aquest temps litúrgic. 

 L’AMIPA, per al dia 17 de març, organitza al pati de l’escola un 

MERCADET SOLIDARI a favor d’un projecte contra la fam de Mans 

Unides.  

En el moment oportú demanarem la vostra col·laboració i sobretot la 

participació el dia 17 al pati de l’Escola. 

 L’ACAMPADA de Primària (cursos 3r, 4t, 5è i 6è) serà els dies 23 i 24 de 

març. Vos informaran oportunament. 

 Finalment recordau que els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març no hi ha 

classes; agrupam una festa de lliure elecció, dia 27, la festa escolar 

unificada per totes les Illes Balears, dia 28, i la festa de la Comunitat 

Autònoma el dia 1 de març. 

EQUIP DE DIRECCIÓ         
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La llibertat és un regal i una 

responsabilitat 
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La llibertat veritable ve de l'amor i la responsabilitat i ens permet viure 

en harmonia amb nosaltres mateixos i amb els altres. Segons el Papa 

Francesc, la llibertat no és simplement un dret individual, sinó que és un 

deure col·lectiu per construir una societat més justa i fraterna.  

La llibertat no ens ve donada, sinó que l’hem de guanyar cada dia, és un 

valor fonamental per a la societat i per a cada persona en particular. És 

el do més gran que tenim els humans, ja que ens permet escollir el 

nostre camí i viure la vida de manera autònoma i lliure. No obstant, la 

llibertat no és una cosa que es doni de manera automàtica, sinó que és 

un procés de creixement que hem de fer per poder gaudir de la mateixa. 

Hem d'aprendre a transitar pel camí de la llibertat, i això implica superar 

les pors, les limitacions i els prejudicis que ens impedeixen viure lliures. 

La llibertat no només implica fer el que volem, sinó que també està 

relacionada amb el creixement personal. Quan som lliures, podem 

explorar les nostres capacitats i fortaleses, i això ens ajuda a ser 

persones més autònomes i més conscients de nosaltres mateixos. 

A més, la llibertat està relacionada amb l'ajuda mútua. Si volem ser 

veritablement lliures, hem de fer alguna cosa a favor dels altres, ja que 

això ens ajudarà a ser persones més solidàries i més compromeses amb 

el benestar de la societat. La suposada llibertat que no m'ajuda a ser 

persona més autònoma i més entregada als altres no és una llibertat 

veritable, sinó que és una llibertat aparent que només ens portarà a la 

insatisfacció i al malestar. 

La llibertat i l'ajuda mútua estan estretament relacionades, ja que 

aquesta pot ajudar a fomentar una societat més lliure i justa. Quan 

ajudam als altres, estam contribuint a la creació d'un entorn en el qual 

les persones tenen més oportunitats per desenvolupar-se i viure 

plenament. Això pot incloure ajudar a altres a satisfer les seves 

necessitats bàsiques, a obtenir coneixements i habilitats, a tenir accés a 

recursos i a participar en la vida pública. Així, l'ajuda mútua no només 

contribueix a la llibertat individual, sinó també a la llibertat col·lectiva.  

 

La llibertat és un element clau per al desenvolupament de la 

personalitat i la identitat de l'individu, i, l'educació, és una eina 

important per fomentar aquesta llibertat. Els educadors tenim com a 

objectiu fonamental formar persones lliures, capaces de prendre 

decisions i actuar d'acord amb els seus valors i conviccions. Des de 

l’escola hem de proporcionar a l’alumnat les eines i coneixements 

necessaris per exercir la llibertat de manera responsable i conscient. 

Això inclou la formació en valors com la tolerància, la justícia i el 

respecte, i també en habilitats com la resolució de problemes, la 

comunicació i la cooperació. La nostra missió és formar persones 

lliures, autònomes i capaces d'actuar en el món amb responsabilitat i 

compromís. 

La llibertat ens permet expressar-nos i ser autèntics, ens dóna el poder 

de decidir sobre la nostra vida i les nostres accions. implica una gran 

responsabilitat ja que som lliures per prendre les nostres pròpies 

decisions, ens permet escollir com volem viure i tenir control sobre les 

nostres circumstàncies i crea un entorn en el qual les persones tenen 

la possibilitat de pensar de forma innovadora i de contribuir a la 

societat de manera significativa. 

Immanuel Kant va argumentar que la llibertat és la condició 

fonamental per al desenvolupament de la moral i la dignitat humana, i 

que tots els éssers humans tenen dret a la llibertat com a fi en si 

mateixa.  

 

Defensem una llibertat responsable, que estigui al servei del benestar 

de l'individu i de la societat i que ens ajudi a fer la nostra aportació a la 

construcció d'un món més just i fratern. 

 

Miquel Miralles 

Director CC Beata Francinaina Cirer  

 

 


