Comunicar per construir comunitat

Comunicar per construir comunitat

PASQUA: CAMÍ DE LA VIDA

Quan escrivim aquestes línies les nostres escoles estan en silenci. Fa
tants dies que les seves parets no amorteixen les rialles dels nostres
nins i nines que ja gairebé han perdut el seu color, la seva essència,
perquè el que converteix aquestes parets en una escola no és més
que aquests sons: rialles, queixes, aprenentatges, lliçons
(acadèmiques i de vida), creixements i valors compartits.
Vivim temps incerts i ho feim amb el cap alt perquè per damunt de
totes les nostres pors i de les nostres inseguretats SOM DOCENTS i
avui ho som així, en majúscules. Perquè en aquests dies difícils ens
empassam el nus de la gola i ens pintam un somriure enorme per fer
costat al nostre alumnat i a les seves famílies, que també són un poc
les nostres famílies i sabem que ens necessiten, avui més que mai,
necessiten la nostra alegria. Necessiten que cada dia signem cada
correu amb un #totaniràbé, necessiten les nostres paraules d’ànim,
el nostre acompanyament, el nostre suport.
Tenim la certesa que les persones que ens trobem a l’escola quan tot
això hagi passat no serem les mateixes que sortírem precipitadament
de les aules a mitjans del mes de març. Serem millors persones
perquè haurem estat capaces de mirar dins nosaltres mateixes, de
cercar en el nostre interior la força per continuar endavant i de
reflexionar allò que és important i allò que no ho és tant. Sabrem
cercar en els nostres companys aquells companys de viatge amb qui
en

en la forçada distància hem compartit el bo i el dolent, la duresa
del dia a dia i la fragilitat de les nostres certeses.
Aquestes setmanes de confinament han estat també les darreres
de la Jaia! Aviat serem a Pasqua. Pares, mares i alumnes, no deixeu
de banda l'alegria de compartir rubiols, panades, crespells i, el que
és més important, el sentiment de Família. Serà en la família on
trobarem la força per celebrar el triomf del bé i l’esclat de la vida.
I ara més que mai això ho hem de tenir present, perquè tot això
passarà i donarà pas a la celebració de la vida. De la vida
compartida. De la vida en comunitat. I la nostra serà més rica que
mai, més forta que mai i més unida que mai.
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