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CARTA a les 

FAMÍLIES 



  

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

 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

L’objectiu general per aquest curs és L’escola, un espai de pau. 

Per construir aquest espai de pau, haurem de seguir tres 

camins: 

1) el diàleg entre les generacions 

2) l’educació per a la llibertat 

3) el foment de la cultura del cuidar 

Tots tres camins són exigents. 

1) El diàleg entre generacions el consideram necessari per 

cohesionar la societat, per humanitzar les relacions entre 

els membres d’una mateixa família i per prendre 

consciència que totes les persones estam en relació i ens 

necessitam, les unes a les altres.  

El majors ens reflecteixen la seva experiència i saviesa. 

Els més joves, l’empenta i la il·lusió. I els més petits, amb 

els seus ulls oberts, mostren l’alegria de trobar-se 

acompanyats per recórrer el camí de la vida que estan 

iniciant. 

2) El do més preuat que tenim les persones és la llibertat. 

Haurem d’aprendre a transitar pel camí de la llibertat, 

des de la responsabilitat, des de la voluntat de rectificar 

si ens equivocam i essent respectuosos sempre amb els 

altres i l’entorn. 

 

 

 

Des de la llibertat hem d’elegir allò que ens fa més 

persones, més humans, més cordials, més solidaris i 

afavoreix el benestar i la pau. 

 

3) Haurem d’assolir les actituds adequades per tenir cura 

els uns dels altres, de nosaltres mateixos, dels familiars 

i del planeta, que és la nostra casa comuna.  

Des de l’escola haurem d’iniciar aquesta cultura 

d’ocupar-nos els uns dels altres, amb petits gestos 

d’ajuda mútua, d’inclusió, de respecte als distints 

ritmes de les persones. 

També haurem de prendre més consciència de la cura 

del planeta, la casa comuna, reduint el consum, 

limitant les necessitats, a fi que els béns de la terra 

siguin repartits entre tots.  

A tots els que formam aquesta gran família vos 

demanam la col·laboració per fer possible l’espai de 

pau que ens hem proposat. 

Gràcies i bon curs. 

 

Equip de direcció 

 

 


