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LLAMBREGADES
Per trobar i retrobar-nos en l'acció evangelitzadora

BUTLLETÍ DE PASTORAL EDUCATIVA - FECC

@FECC_Pastoral

www.pastoralfecc.cat

AQUEST MES:
El més gran spoiler
Edu&Eva. La barca
caFEïna 15: Competència en
Pastoral educativa

Josep Otón. La mirada que cura
April Sportsfest

Bones pràctiques: Escoles
cristianes amb Ucraïna
Recommended toys

Charlie i la fàbrica de
xocolata
Cinema:
for children

El Sant Drap

Art:
Multiple intelligences
Actualitat:

La Pilarín i la Rosalía

Ciberllambregades

Formació FECC + 16a Jornada de
mestres i professors de Religió
Prayer corner: Les 3 ferides de
l'Escola Cristiana. Meditació per
Setmana Santa.

BUSQUEM VIATGERS ATREVITS
Una competència que desvetlla l'apetència en pastoral educativa

ho des de l'Evangeli... una

Competència en Pastoral
Educativa". En aquest número hi

"aventura de risc" per la qual val

trobareu també tota la informa-

la pena anar-hi ben equipat.

ció escaient per tal que les

Educar és una aventura, i viure-

institucions puguin valorar-ho i

Per això el passat 22 de març, a

fer estimació de "viatgers" atès

la Basílica de la Sagrada Família

que, sense ells, "el tren no fun-

la nova proposta formativa de la

ciona si no hi ha gent".

FECC + ISCREB

"Certificat de

LLAMBREGADES

Bona Pasqua a tothom!

Si sabeu d'alguna
persona que li qugui
interessar rebre el
Llambregades, pot
inscriure's aquí.
Podeu consultar els
altres números aquí
amb el patrocini de
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ATENCIÓ,
SPOILER!

D’acord, els nostres alumnes

recordar com, per exemple, l’any

Visquem aquesta Setmana Santa

avalen la pràctica que, si saps la

1992 el politòleg Francis Fukuya-

i la Pasqua a l’escola com una

resposta d’un examen d’avança-

ma anunciava una nova resposta

autèntica obra d’art (aquella que

da, posaràs la resposta correcta.

a “La fi de la Història”: la respos-

no cansa tornar-hi una i altra

Ara bé, com respondre a l’exa-

ta correcta ja no és l’amor, ni la

vegada) perquè en aquest cíclic

men de l’amor del que parlava

utopia, ni la lluita de classes, sinó

retorn a allò darrer es va fent

Sant Joan de la Creu: “Al atarde-

el triomf del pensament únic i la

cada cop més present el Misteri

cer de la vida nos examinaran en

democràcia liberal.

d’Amor de Déu.

amor”? Possiblement, atès que la
pregunta es formula per les dar-

Sigui com sigui, havent encetat

reries de l’existència, no sigui una

la primavera estacional i, amb

qüestió que interessi gaire ni a un

ella, la vivència renovada de la

jove per la seva manca de

Pasqua per la Setmana Santa,

perspectiva temporal ni, malau-

una pregunta tornarà a planar a

radament, a un adult immers en

les aules de les escoles cristianes

la practicitat del quotidià.

en relació amb l’examen vital:

Si encara anem més enllà del

Què és això de la Resurrecció?. No hi podem respondre de

propi recorregut vital i allarguem

qualsevol manera. Certament és

la mirada a la vesprada del

“un misteri”, però no en el sentit

darrer home, segueix interessant

d’un enigma que es resolgui per

la pregunta de l’examen?

la raó sinó que és misteriós que

Possiblement s’entengui ja com

aquell maleït crucificat sigui el

una qüestió metafísica però cal

beneït Déu.

Se sol emprar l’anglicisme
“spoiler” per aquella
persona que revela el final
d’una trama, com aquell qui
“estripa” el llençol que
amaga la contemplació de
l’obra. Redescobrim altra
vegada Crist als nostres
alumnes com “el més gran
spoiler”, aquell qui esquinça
el vel del temple (Mc 15,38)
per donar-nos accés a un
Déu inesperat.

EDU&EVA. LA BARCA
Diàlegs entre EDUcació i EVAngelització

«La metáfora celayana de la
educación como motor de una
barca ya nos bastaba para
justificar poéticamente la tarea
docente; hoy necesitamos
formular también las rutas
elegidas en un mar embravecido
y nombrar el puerto al que nos

»

dirigimos

(José Laguna. Escuelas que
futurean. PPC, 2020. P.26)
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CAFEÏNA 15: COMPETÈNCIA EN PASTORAL EDUCATIVA
Pastoral-FECC

Com ja va anunciar la FECC,
el dimarts passat (22M) va
tenir lloc la presentació del
Certificat de Competència
en Pastoral Educativa, que
ofereix conjuntament amb
l’ISCREB, a la Basílica de la
Sagrada Família de Barcelona. En aquesta videocàpsula es condensa el que va
ser la presentació per a totes
aquelles persones i institucions que no van poder
assistir-hi.

TOTA LA INFO AQUÍ

"LA MIRADA QUE CURA" - 15ES JORNADES DE PASTORAL
EDUCATIVA
Pastoral-FECC

Ponència impartida per

Josep Oton a les 15es
Jornades de Pastoral
Educativa. Educar és
ensenyar a mirar. És aportar
eines per adreçar la mirada
a la realitat, als altres i a un
mateix. En un món que
invisibilitza determinats
problemes, l’objectiu de
l’educació de la mirada és
ensenyar a tenir cura, a
responsabilitzar-se, i així
assumir la nostra capacitat
per transformar la realitat, és
a dir, per curar.
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FEDAC X UCRAÏNA
Verònica Castillo. Escoles FEDAC

Des de FEDAC Castellar hem fet

A FEDAC Manresa vam fer una

oli (o sucre), de manera que és

una recollida de productes (roba,

campanya de recollida de diners

una cosa molt senzilla i l’esmorzar

medicaments i aliments), que ha

durant 3 dies per al Fons Català

és per a tota l’escola.

anat canviant amb el transcurs

de Cooperació, vam començar el

A FEDAC Guissona, des de

dels dies segons les necessitats

9 de març i vam acabar el 14 de

TUtopia 3r d’ESO, es realitza una

que han anat tenint (hem canviat

març.

sessió de

«cinema a la fresca»

la roba per productes d’higiene i

https://www.instagram.com

per tal de recaptar diners per les

bolquers). Divendres passat va

/p/Ca4zwfJIc0R/?

famílies ucraïneses. A més, des de

ser la última aportació ja que ens

utm_medium=copy_link

Llengua Catalana i tutoria,

han dit que de moment no s’em-

https://www.instagram.com

s’estan fent punts de llibre i es

portaran res més. La recollida es

/p/CbFyeL_IbUq/?

realitzarà una venda de llibres de

feia a l’escola i l’AFA ho portava

utm_medium=copy_link

segona mà, els diners també

al lloc des d’on sortien els

aniran destinats a la causa.

camions. La recollida solidària ha

A l’escola Xarxa-FEDAC hem fet

estat molt unificada a nivell de

dues campanyes solidàries:

Des de 2n d’ESO, TUtopia+tutoria,

poble.

Una l’han fet el d’infantil i

es realitza el projecte “Omplim

primària, i han recollit productes

Guissona de gira-sols”, en aquest

A FEDAC-Sant Andreu vam fer

bàsics d’higiene i de primera

projecte es realitzarà la venda de

una recollida d’aliments i hem

necessitat, com menjar i roba.

gira-sols en les entrades i sortides

anat dedicant diverses estones

del centre, aquestes

d’aula a fer conversa - sensibilit-

L’altre l’han fet els de s4, amb

zació entorn la situació amb els

col laboració amb els altres

d’Ucraïna (el cel blau + el groc

alumnes a partir d’algunes

alumnes de la ESO. Es tracta

del gira-sol).

imatges.

d’un esmorzar solidari de pa amb

(Segueix llegint)

LLAMBREGADES

·

representaran la bandera
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ESCOLÀPIES X UCRAÏNA
Georgina Alfonso. Cap pastoral Escolàpies

24 de febrer de 2022 comença
la invasió rusa a Ucraïna, i
comença l’èxode la població
ucraïnesa cap a Europa… No ens
podem quedar de braços
creuats. A Fundació Escolàpies

·

decidim col laborar amb la
comunitat ucraniana de la
Parròquia del Perpetuo Socorro
(redentoristes) del passatge
Mercader de Barcelona. Hem
iniciat campanyes de donació
segons les necessitats que ens
deien: menjar, medicaments,
roba d’abric, material escolar,
cadires de rodes, material
d’higiene…

(Seguir llegint)

MARE JANER I SANT ERMENGOL, ESCOLES SOLIDÀRIES AMB UCRAÏNA
César Arranz

Les escoles Mare Janer i Sant

·

Ermengol han col laborat amb la
campanya de recollida de
material humanitari que ha
organitzat Càritas parroquial de
Sant Julià de Lòria (Principat
d’Andorra).

En moments com els que estem
vivint amb milions de desplaçats
ucraïnesos repartits per diferents
països, cal posar-se en marxa i
fer un cop de mà. Les comunitats
educatives d’aquests dos centres
han treballat amb els alumnes la
justícia, la necessitat de pau i els
han convidat a fer una gran
cadena de solidaritat.

llegint)
LLAMBREGADES
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CINEMA A L'AULA: CHARLIE I LA FÀBRICA DE XOCOLATA
Una vida de cinema"

Montserrat Claveras & Assumpta Montserrat. "

Any: 2005
Durada: 116 min.
País: Estats Units
Direcció: Tim Burton
Guio: John August de la novel·la
de Roald Dahl

Música: Danny Elfman
Fotografia: Philippe Rousselot
Repartiment: Johnny Deep,

americà hiperactiu, vanitós,

ACTIVITAT 1. La llum de Pasqua

obsessionat per la televisió i els
videojocs, a qui la xocolata li fa

Durant aquest temps s'encén el

fàstic.

Ciri Pasqual, que representa la
llum de Crist ressuscitat.

Per dins la fàbrica es passejaran
les actituds egoistes del nens i

Deixar l’aula el més fosca

adults: l’egoista, l’orgullosa, la

possible. Repartir una espelma a

impertinent, la capritxosa, la

cada nen i anar-la encenen fins

·

Freddie Highmore, David Kelly,

repel lent, al costat d’actituds

que amb totes enceses tinguem

Helena Bonham Carter, James

com les d’en Charlie i el seu avi

prou llum. Fer veure a l’alumnat

fox, ...

que són d’amabilitat, humilitat,

que cada un és llum del món pels

Sinopsi: Charlie Bucket és un

senzillesa i tolerància.

altres.

en una cabana de fusta amb el

Al llarg del film anem veient com

ACTIVITAT 2. La mona

seu pare, la seva mare, i els seus

les postures positives són millors.

quatre avis. Viuen de manera

És per això que ens ensenya com

Una tradició molt arrelada a casa

senzilla i amb força escassetat

s’ha de ser a la vida , com s’ha

nostra és que el dilluns de Pasqua

econòmica però, en canvi, a

de respectar la família i escoltar-

es menja la

casa seva es respira l’escalfor

la, com l ’educació ha de

«munus» que significa do o

d’una família que s’estima i està

començar des què els nens són

present. La mona és el present, el

unida. Cada any, pel seu aniver-

petits.

regal de Pasqua. La Mona era un

nen, innocent i somiador, que viu

sari, al Charlie li compren una
rajola de xocolata Wonka.

Aquest any, el xocolater anuncia
què, de manera excepcional,
obrirà les portes de la seva
fàbrica als cinc nens que tinguin

«mona», en llatí

pastís al damunt del qual s’hi

Hi ha una escena, tipus i
figura, del sopar Pasqual. Es
pot visualitzar quan Charlie
obre la xocolata, la parteix i la
reparteix entre la família, en
un ritual quasi litúrgic.

posaven tants ous durs com anys
tenia el fillol a qui se li regalava.
(...)
Decorar ous i posar al darrere el
que cadascun faria per passar
del mal al bé.

la sort de descobrir un tiquet d'or

Amagar ous de xocolata, per la

en una de les seves pastilles de

classe, per repartir-los entre els

xocolata.

nens quan els trobin.

Charlie aconsegueix, per

ACTIVITAT 3. La Primavera

casualitat, un tiquet i anirà a la
visita amb un dels seus avis. Els

La Pasqua anuncia, també,

altres quatre nens són: Augustus

l’arribada de la Primavera i per

Gloup, un noi alemany llaminer i

tant tot reneix després del temps

obès, Veruca Salt, una noia

d’hivern.

britànica capritxosa i aviciada

Es podria plantar una o més

pels seus pares, Violette

llavors de diferents flors o plantes

Beauregard, una noia americana

i veure com neixen i creixen.

molt orgullosa, enganxada al

Serviria, alhora, per decorar

xiclet i Mike Teevee, un noi

l’aula.
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ART A L'AULA: LA RELÍQUIA DEL SANT DRAP. UNA HISTÒRIA DE
PEL·LÍCULA
Mariona Huguet Prunera. Historiadora de l’Art i Educadora del Museu de Lleida

La relíquia del Sant Drap està

seva filla a repoblar les terres de

Guillemona, quan se n’assabentà

immersa en una història real

Mallorca recentment

de la partença de la seva mare, li

captivadora d’amor i conquesta.

conquerides als musulmans.

farà el regal més preuat del

El també anomenat Sant Bol-

Elisenda ens situa en el marc

tresor de palau: el Sant Drap.

quer, fou la primera roba que

històric de l’època medieval de

D’aquesta manera la relíquia

embolcallà el nen Jesús. L’emir

la conquesta cristiana i ens

tornarà a terres cristianes i serà

de Tunis se n’apropià i el mantin-

presenta també diferents obres

finalment exposada per a la seva

gué en el tresor del seu palau.

d’art del Museu de Lleida mentre

veneració a la Seu Vella, fins que

va narrant la seva història.

se’n perd el seu rastre durant la

Com a conseqüència d’una

Guerra Civil.

ràtzia a les illes de Mallorca, una

La seva filla, de nom Guillemona,

mare i una filla lleidatanes, que

es casarà amb el fill de l’emir.

Val a dir que aquest fet va causar

feien estança a Pollença, són

Elisenda de Sant Climent, passat

una crisi diplomàtica, doncs l’emir

segrestades i dutes al palau de

un temps es traslladarà a la seva

de Tunis va reclamar la relíquia al

l’emir.

ciutat natal, Lleida, pel fet

rei Jaume I el qual no en sabia

d’haver-se casat amb un merca-

res, atès que Elisenda i després

Durant el curs 2020-2021 es van

der de teixits també lleidatà, de

Arnau la van custodiar en secret.

crear al Museu de Lleida sis

nom Arnau de Solsona. Aquest

Esteu preparats per veure’l?

vídeos d’uns 10 minuts de durada

feia la ruta comercial de Lleida a

cadascun, per tal de difondre

Tunis. Tots havien viscut al carrer

·

continguts de les col leccions a

Major de Lleida(1).

partir de sis personatges reals
que expliquen la seva història.

Aquests corresponen a sis
períodes històrics diferents: el
dels ibers, amb l’ilerget Indíbil
com a protagonista, l’època
romana amb el personatge de
Porcia Nigrina, l’època d’Al
Andalus amb Suleyman, la del
romànic amb Elisenda de Sant
Climent, la del gòtic amb
Bernarda Donada i la del Barroc
amb Gaspar de Portolà.

El vídeo de què parlem avui és el
pertanyent a l’època del romànic
i és representat per Elisenda de
Sant Climent, una dona de Lleida
que se’n va amb el seu marit i la
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ACTUALITAT A L'AULA: LA PILARÍN I LA ROSALÍA
Redacció - Catalunya Religió. L'actualitat religiosa a Catalunya.

Aquestes darreres setmanes dos
personatges molt coneguts i ben
diferents han exposat
públicament la seva fe en Déu.
Parlem de la cantant Rosalía i de

·

la il lustradora Pilarín. No és la
primera vegada i la veritat és
que no se n'amaguen: són
creients i això estructura les
seves vides.

Tant una com l'altra són persones
alegres i viuen la feina amb
passió. Us conviden a llegir com
ho ha expressat Pilarín Bayés en
el

documental que li van dedi-

car i també que descobriu

àudio amagat al final d'una de

l'

les darreres cançons de Rosalía.

L’ÀVIA DE ROSALÍA: “EN PRIMER LLOC
SEMPRE ÉS DÉU”

També podeu escoltar el fragment de la tertúlia de

podcast

de La Rebotiga en què vam

comentar aquestes dues notícies

(CR) Rosalía ha publicat aquest divendres l’esperat disc ‘Motomami’
que des de fa mesos ha promocionat a través de les xarxes socials. La
sorpresa del nou àlbum és el missatge en català de l’àvia de la
cantant al final de la cançó ‘G3 N15’. “En moments difícils sempre

Comentar breument:
La relació que tenen o han
tingut amb els seus avis i

ajuda moltíssim tenir una referència a Déu”, expressa en aquesta
gravació de veu. “En primer lloc sempre és Déu i després la família,
que sempre és important”, diu. (...)

àvies.
Si mai han parlat amb ells
sobre qui és Déu o
l'experiència que en tenen.
Si creuen que hi ha un salt
generacional en la vivència
de la fe d'uns i altres.
Si l'àudio de l'àvia els sembla
llunyà o pot ser una convicció
vàlida per avui dia.
I per què creuen que el va
incloure Rosalía en el seu
disc.

LLAMBREGADES

Paraules-clau:

Sal de la terra i llum del món

interioritat - Déu - prioritats -

(Mateu 5,13-16)

valors - comunicació - sal i llum -

»Vosaltres sou la sal de la terra.

àvies - diàleg intergeneracional -

Si la sal perd el gust, amb què la

transmissió

tornaran salada? Ja no és bona
per a res, sinó per a llençar-la

Dinàmica

fora i que la gent la trepitgi.

A continuació, llegiu aquest

»Vosaltres sou la llum del món.

passatge de l'evangeli i mireu de

No es pot amagar un poble posat

descobrir què tenen en comú

dalt d'una muntanya, i ningú no

aquestes paraules de Jesús amb

encén una llàntia per posar-la

els missatges de la Pilarín i la

sota una mesura, sinó en el

Rosalía:

portallànties, perquè faci llum...
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CIBERLLAMBREGADES
Vist a la xarxa...

Les escoles Vedruna se
solidaritzen amb el poble
ucraïnes.

escoles Vedruna de Catalunya

Celebracions de la Pasqua a
Catalunya (CR)

s’han solidaritzat amb el poble

Què són les Pasqües Joves? O les

ucraïnès. Han creat i participat

Pasqües Familiars? Són unes

d’actes demanant la fi del

colònies? Són un recés? Són

conflicte i en defensa de la pau i

tallers? La Passió en petit

també per donar suport a la

format? Molt sovint és difícil

recollida d’ajuda humanitària.

concretar-ho perquè és una

Unes mobilitzacions que han

barreja de totes aquestes

estat possibles gràcies a les

activitats envers una finalitat

Des de l’inici de la guerra les

Oberta la recepció de
treballs de recerca de
batxillerat sobre fet
religiós per optar al
Primer Premi Gaudí
fins al 27 de maig.

·

sinergies i la col laboració amb

molt clara: celebrar la pasqua...

entitats i associacions del
territori. (...)

La Fundació Escola Cristiana de
Catalunya (FECC) i l’Ateneu
Universitari Sant Pacià (AUSP),

Presentació: "Els 7
superpoders de la felicitat",
d'en Juanjo Fernàndez, a la
Claret.
Una de les xerrades més

·

amb la col laboració de l’Edito-

populars i motivadores de Juanjo

rial Castellnou, convoquen el 1r

Fernández, formador de la FECC

Premi Gaudí per a treballs de

i conferenciant de la CCAPAC,

recerca de Batxillerat i per a

és “Ser més feliços per ser millors

projectes de cicles formatius de

pares i mares”, que ha donat

Grau superior.

origen a “Els 7 Superpoders de la
Felicitat”, el nou llibre de l’autor

L’objectiu d’aquests premis és

d’altres obres de divulgació

reconèixer l’esforç de l’alumnat

educativa com “Com ajudar els

en l’aprenentatge i en la recerca

fills a estudiar (i fer els deures

en relació al fet religiós des de

del col.le)” o “30 manaments per

qualsevol de les seves múltiples

tractar amb adolescents”...

aproximacions. Per als treballs

(més info)

tres àmbits
temàtics: Teologia i les
Ciències Religioses, Filosofia, i
Història, Art, Cultura i
Patrimoni.
(Seguir llegint a
CatalunyaReligió)
s’han establert

Una conversa amb el cardenal
Tagle. Tot el que vulguis saber
sobre l'esdeveniment del passat
5 de març
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FORMACIÓ FECC
Cursos per esdevenir un bon recurs

"COMPETÈNCIA EN
PASTORAL EDUCATIVA"
Us presentem la nova proposta
FECC + ISCREB

Dins l'apartat de formació del
web de pastoral de la FECC
trobareu la pàgina "Competència en pastoral educativa", on
teniu totes les

notícies de la

presentació del passat 22, així

pregària dels vagons",
el dossier que es va lliurar on
com la "

s'explica el recorregut formatiu i
la

videocàpsula de caFEïna

que s'ha fet a tal efecte. Aneu
reservant seient pel proper curs!

16A JORNADA DE
MESTRES I
PROFESSORS DE
RELIGIÓ A CATALUNYA
"AprendrEnsenyar. Treballem el nou
currículum de Religió"
Dins l'apartat de formació del
web de pastoral de la FECC

Jornada de
mestres i professors de religió
a Catalunya", on teniu tota la
trobareu la pàgina "

informació de la Jornada

dedicada íntegrament a treballar el nou currículum de Religió.
d'enguany,

Atenció: Inscripcions del 28 de març al 19 d'abril!!!
LLAMBREGADES
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FORMACIÓ FECC
Cursos per esdevenir un bon recurs

FORMACIÓ EN EL
NOU CURRÍCULUM
DE RELIGIÓ
La proposta de FECC + ISCREB

Seguint amb la formació per a
docents de didàctica i
pedagogia de la religió que es
va iniciar al desembre (notícia),
després de la XVIa Jornada de
mestres i professors de Religió de
Catalunya, cada ISCR ofereix la
formació contínua sobre el nou
currículum de Religió.

L'ISCREB i la FECC ofereixen
dues formacions online per a
principis d'estiu. Una destinada a
professors de Religió d'Educació
Infantil i Primària i una altra a
professors de l'ESO i Batxillerat.

Ambdues formacions tenen
una duració de 30 hores, es
realitzen en modalitat online i
tenen el reconeixement del
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de
Catalunya.
En el cas que s'hagi participat
a la 16a Jornada de mestres i
professors de Religió de
Catalunya, es reconeixeran 6
hores de formació que
equivaldran a una "unitat zero"
sobre el nou currículum de
Religió.
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PRAYER CORNER: LES TRES FERIDES DE L'ESCOLA CRISTIANA
Departament Pastoral - FECC

1_Situació

2_ Captatio. Una piulada que
fibla l'esperit

Aquest mes us proposem un

posar en marxa un mecanisme
d’entreteniment. Potser el que
s’ha interromput és alguna cosa

escrit diferent per aquest apartat

Valgui la presentació d’aquest

més que la transmissió de la fe

de “Prayer corner”: una medita-

tuit com a “captatio benevolen-

cristiana. Algú haurà de trobar la

ció sobre l’Escola Cristiana per

tiae” i com a punt d’arrencada

manera d’explicar a aquest jove

Setmana Santa. Part d’aquest

d’aquesta reflexió compartida.

que l’interruptor que posa en

escrit s'inclourà en un quadern
d’EIDES, atès que aquesta

marxa l’alliberament dels
El text és ben escuet:

reflexió és fruit del diàleg que
s'esdevinguè el passat divuit de

De

novembre dins el programa “

la ferida al cor del món.
Testimonis de conversió, avui”,

crucificats és la compassió i la
misericòrdia, si és que aquests

“Visita guiada escolar a la

·

mots són intel ligibles avui en dia.

Catedral. Nen: Si pitjo el botó es
mou?. El botó: (imatge) el clau

L’Escola Cristiana es presenta

inferior dels peus d’un crucifix”.

aquí amb les seves ferides com

a Cristianisme i Justícia, arran

convit topo-metanoic (lloc de

dels 500 anys de la conversió

Davant d’aquest “fet simpàtic” en

conversió). En la tradició

d’Ignasi de Loiola.

el marc d’una sortida escolar, la

espiritual, les tres ferides solen fer

reflexió sobre la ferida i la seva

referència als claus de la

comprensió des d’una perspec-

crucifixió de Crist i sovint han

tiva cristiana en l’àmbit educatiu

estat associades als vots de la

pren unes dimensions que menen

vida religiosa; aquí es

a la tragèdia. Si, per un moment,

presentaran com a ferida

suposem que aquest alumne fos

ontològica, epistemològica i

d’un centre educatiu de la Com-

metodològica.

panyia de Jesús, com podria ferse seva la pregària de l’Anima
Christi que proposa Sant Ignasi
als seus Exercicis Espirituals?
Serà capaç de poder entendre la

“Dins de les teves
nafres, amaga’m. No permetis
que m'allunyi de Tu.”?
petició

Ni el crucifix a mida natural li és
“significatiu” (per emprar la
paraula clau d’Ausbel), ni les
nafres del Crist expressen cap
mena de missatge sobre la salvació i, la punta que mou a la
hilaritat o la desesperació és la
interpretació tecnològica del
clau, no ja com un instrument de
tortura, sinó com interruptor per
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PRAYER CORNER: LES TRES FERIDES DE L'ESCOLA CRISTIANA
Departament Pastoral - FECC

1_La ferida ontològica

2_ La ferida epistemològica

3_La ferida metodològica

La ferida ontològica fa referèn-

La ferida epistemològica fa refe-

La ferida metodològica fa refe-

cia al seu ser “cristiana”, un ad-

rència a com és entesa l’escola

rència a la manera de procedir

jectiu que, de fet, és la seva

cristiana - és a dir, és poc o mal

de l’escola cristiana. S’enceta en

gènesi i qui li dona “substància”.

entesa – així com cal també una

aquesta tercera ferida tot el que

És una realitat ferida tant per

reflexió sobre els coneixements i

serien les “males praxis” o també

factors interns: manca d’identi-

competències que ofereix. Sovint

les “pràctiques desencertades

ficació amb l’ideal de l’huma-

es donen prejudicis sobre l’escola

que no menen enlloc”. Per exem-

nisme cristià que apareix com

cristiana com una escola elitista,

ple, quan dues escoles cristianes

una dada sovint aliena a la

sense reconeixement de la tasca

properes entren en una compe-

comunitat educativa; com

social que porta a terme, alhora

tència caïnita per assegurar

externs: la necessitat de capta-

que també és cert que l'emmi-

alumnes per al seu centre es pot

ció de clientela en temps de

rallament sobre la innovació o

considerar un mètode que, tant

baixa natalitat a costa del propi

una malentesa excel lència

des d’un punt de vista evangèlic

projecte educatiu que es con-

merament acadèmica tampoc

com del mateix màrqueting, es

fronta amb una societat cada

han ajudat a renovar-la.

considera desencertat.

·

cop més secularitzada.
Com efecte guaridor d’aquesta

Hi ha infinitat de bones pràcti-

Com efecte guaridor d’aquesta

ferida cal subratllar el lideratge

ques a les escoles cristianes en

ferida apareix el treball de

del papa Francesc. L’aplicació

les quals hi ha molta “ortodo-

valoració del propi carisma de

de les encícliques Laudato Si’,

logia”, és a dir, que va “pel bon

diferents institucions, sovint

Fratelli Tutti i Amoris Laetitia, ha

camí”. Potser un bon mètode de

esperonades pel decret conciliar

desvetllat un conjunt de fecun-

futur per a les escoles cristianes

Perfectae Caritatis, del Papa Pau

des accions educatives. Primera-

ens l’està facilitant el mateix

VI (1965); o iniciatives socials dins

ment perquè s’obre una nova

procés sinodal que s’ha encetat.

de l’escola que fan palès el seu

competència que mai hauria

Caminar plegats, com col lectiu

caràcter evangèlic, com ara

d’haver estat abandonada: la

d’escola cristiana, és potser el

l’acollida de joves d’un CRAE en

“competència samaritana”, el

millor testimoni evangèlic que

una antiga comunitat religiosa

capacitar als alumnes no només

podem donar a la societat.

dins d’una escola a mode de

amb una caixa d’eines en

segona residència.

perspectiva professional, sinó

·

Per parar-hi una estona...

també per mirar la realitat des
d’un paradigma clarament

Quins "remeis guaridors"

evangèlic. Segonament, aquesta

podries posar d'exemple per

comprensió de l’escola cristiana

cadascuna d'aquestes

obre la porta a la creació de

ferides?

ponts de diàleg, i de comprensió

A quina conversió/canvis ens

mútua, amb altres centres

conviden aquestes ferides en

educatius que també cerquen

al quotidià del nostre centre?

“un altre món possible”.

Per acabar... aquí tens la

pregària de l'Ànima Christi
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