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Entre tots hi podem fer molt

Les famílies, els docents, la nostra comunitat 
educativa i els propis alumnes tenen molt a dir i 
molt a fer per aconseguir el món que tots volem: 
més solidari, més implicat, més unit.

La veu de les famílies

Els nens i nenes necessiten seguretat, confiança i 
suport emocional. Quan reben tot això, són capaços de 
transmetre solidàriament aquests valors a companys i 
mestres amb les seves accions i actituds. 

Si sumem l’educació emocional adequada dels 
nostres fills als projectes solidaris que emprèn l’escola, 
n’obtindrem la llavor màgica de donar-se als altres amb 
generositat, que no és altra cosa que viure el cristianisme 
i fer visible el carisma de la nostra congregació.

És bo que les famílies transmetem sempre amb esperit constructiu la nostra impressió sobre 
el que percebem en els nostres fills. La nostra veu ha de ser-hi, així ajudarem el seu tutor o 
tutora a incidir positivament en el sentit de pertinença. 

El sentit de pertinença

El sentit de pertinença és la marca del perfil de l’alumne SSCC.  És fidel al carisma de la 
Congregació i pretén despertar en infants i joves la necessitat d’implicar-se en la construcció 
d’un món més just en solidaritat amb els més febles. És el sentiment del vincle, que els lliga 
a una gran família que és la prolongació de cada llar. És el sentiment  imprescindible per 
aconseguir que tothom se senti respectat, comprès i estimat.



 

La veu dels educadors

El sentit de pertinença sorgeix d’escoltar 
la veu dels nostres alumnes. Quan ells/
elles dissenyen la distribució de l’aula, 
pensen i discuteixen les pautes i les tasques 
necessàries per al bon funcionament de la 
seva classe, es marquen objectius de millora 
i ajuden a altres cursos. Cada vegada que 
escoltem la seva veu fem que se sentin part 
activa de la comunitat.

Els professionals que empenyem dia a dia 
la nostra escola lluitem per integrar tots els 
alumnes, perquè sentin que hi pertanyen i 
que l’escola és tota seva.

La veu dels alumnes

Volem ser ciutadans actius del món deixant 
l’empremta SSCC. En aquest sentit, ens 
impliquem en les seves necessitats i 
treballem per la justícia i la sostenibilitat. Un 
clar exemple el tenim en la cursa solidària 
contra la fam promoguda per l’ONG Acción 
Contra el hambre amb la qual, a partir d’una 
sensibilització i materials didàctics dins 
l’aula, participem en l’objectiu Fam Zero 
per recaptar fons destinats a les activitats 
d’aquest projecte.

El projecte de sostenibilitat també ens ajuda 
a involucrar-nos amb el medi ambient i els 
hàbits saludables. Per això participem en 
projectes com la recollida selectiva de taps 
promoguda per Fundación Seur, el projecte 
Apilo o el Punt Verd Mòbil Escolar.



La veu de la comunitat

Els temps que vivim són molt difícils. Han reforçat la 
individualitat i l’individualisme. Ens han fet oblidar que hi 
ha persones que no poden tancar-se a casa perquè no 
en tenen, que hi ha gent per a qui aquesta situació no els 
ha vingut de nou perquè ja fa anys que estan en situació 
d’emergència.
 
Per això, en aquests moments és més important que mai 
ser solidaris. Preguntar-nos: “I jo, què hi puc fer?” , i fer-ho.
 
No cal gran cosa, tan sols adonar-nos del nostre privilegi. 
Es tracta de saber mirar per conèixer altres realitats 
que ens queden lluny (o no tant) i mirar de posar-nos al 
costat de l’altre per fer-li la vida una mica millor. Això és la 
solidaritat: pensar en l’altre, respectar-lo i donar-li un cop 
de mà si el necessita.
 

Potser penseu que és molt difícil fer això des de l’escola, però no ho és. De fet, la vostra escola 
ja és molt solidària. Cada campanya que organitzeu per Càritas és una escletxa de sol que entra 
a moltes llars que confien en la bondat de persones com vosaltres. I aquesta bondat rau en un 
petit secret: ajudar sense esperar res a canvi. Ho feu (ho fem) perquè ens fa sentir bé, perquè 
ens retorna el sentit de comunitat i ens recorda que sols no avancem.

Chufa Muntañola, 
Coordinadora d’escoles amb cor de Càrites. 
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