INFORMACIÓ


RECORDAU QUE EL PROPER DIA 1 DE JUNY (DIMECRES) FAREM
JORNADA CONTINUADA.
-

ELS ALUMNES D’ ED. INFANTIL I ED. PRIMÀRIA DE 8,30 A 13,30.

-

ELS ALUMNES D’ ESO DE 8,00 A 14,00.
ESCOLETA MATINERA: DE 8,00 A 8,30 h.
SERVEI DE MENJADOR: FINS LES 15,00 h. (tots els cursos).



ELS ALUMNES D’ED. INFANTIL (5 ANYS) GAUDIRAN DIMARTS DIA 31
D’UN PETITA SORTIDA A LA PLATJA PER BERENAR I JUGAR.



ELS ALUMNES DE 5È I 6È EP GAUDIRAN DIMARTS 31 DE MAIG
D’UNA JORNADA D’ESPORTS NAÚTICS.



LES ACTIVITATS DE L’AMIPA ES FINALITZEN AQUEST MES DE MAIG.
DIA 2 DE JUNY A LES 17,30 EN EL PATI DE LA PARRÒQUIA ES FARÀ
UNA PETITA MOSTRA DE LES ACTIVITATS DE BALL MODERN, BALL
DE BOT I GIMNASIA RÍTMICA . I EL PROPER DIA 10 DE JUNY , A LES
17,30 A LA PLATJA APROP DEL CLUB NAÚTIC, DE VOLEY. DONAM
LES GRÀCIES A LA JUNTA DE L’AMIPA, ELS PROFESSORS I ELS NINS I
NINES QUE PARTICIPEN PER TOTA LA TASCA FETA AL LLARG DEL
CURS. ENHORABONA!!



DURANT AQUESTS DIES VOS ANIREM INFORMANT DE COM ENS
ORGANITZAREM PER ACABAR EL CURS I COM DONAREM INICI AL
CURS, PERÒ VOS RECORDAM QUE :
o LES CLASSES DEL CURS 2021-2022 FINALITZEN EL DIA 23 DE
JUNY.
o LES CLASSES DEL NOU CURS 2022-2023 COMENCEN DIA 12
DE SETEMBRE DE 2022 PER A TOTES LES ETAPES.
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CARTA a les
FAMÍLIES
SANT VICENÇ DE PAÜLS’ARENAL

Hem de respectar cada persona com un
tresor preuat

Responsables i solidaris per humanitzar el món

HEM DE RESPECTAR CADA PERSONA COM UN TRESOR PREUAT
Als inicis del segle XXI, la Humanitat es troba davant el desafiament
de reorganitzar d'una manera constructiva la convivència de tothom,
en un planeta que sembla cada cop més limitat. Conflictes, latents els
uns i oberts els altres, abandonen ràpidament el seu caràcter
regional o nacional per convertir-se en amenaces a nivell global. En
són exemples la guerra d’Ucraïna o els conflictes d'interessos que es
mostren en les polítiques energètiques i relatives al clima, motivades
la majoria de vegades per qüestions econòmiques.
Les relacions familiars i d'amistat, cada cop més inestables, fan que,
finalment, es perdin els espais necessaris de tranquil·litat i seguretat,
i les conseqüències generalitzades són la por i una gran inseguretat.
Els mateixos valors i esquemes de conducta que abans eren
vinculants han perdut força, a causa de la pèrdua progressiva
d'autoritat, sigui religiosa, familiar o de qualsevol altre tipus, cosa
que agreuja encara més la generalitzada pèrdua d'orientació.
En la recerca d'un comú denominador que, transcendeixi allò cultural
i pugui donar una orientació per a la convivència humana, sorgeix
amb més força que mai el valor del respecte, que esdevé fonamental
per a qualsevol relació humana.
Mostrar respecte, estimació cap a l’altre és indici d'un acte de
voluntat especial, que és independent de qualsevol circumstància
material externa. Succeeix de manera voluntària i conscient. És una
virtut i, com a tal, segons afirma Aristòtil, pot ser adquirida i
practicada, en principi, per qualsevol.

Responsables i solidaris per humanitzar el món

El respecte viu per la seva aplicació pràctica. Ha de ser
expressada, participada, feta visible. Així, el respecte o estima
està íntimament lligada a la comunicació, en qualsevol de les
seves formes.
Però abans de poder respectar els altres, has de respectar-te a tu
mateix. No pots pensar positivament en els altres, si no penses
positivament en tu mateix.
L'educació, aquí, té una influència decisiva. Dels nostres pares
aprenem que hi ha un marc segur, dins del qual podem
desenvolupar les nostres disposicions de manera adequada, o bé
que les hem de restringir per ajustar-nos a les exigències o
pretensions d'ells o de tercers.
Per apreciar plenament una persona, hauràs de mostrar
amabilitat, empatia i compassió. Ningú és perfecte. Tots ens
equivocam.
L'amabilitat significa ser generós i considerat. Això ens permet
mirar més enllà dels errors d'una persona. Així mateix, l'empatia
permet posar-nos en la pell d'una altra persona. Aleshores,
podem veure les coses des de la seva perspectiva. Finalment, la
compassió significa literalment patir junts. Això iguala el terreny
de joc. Cap persona és millor que l'altra. Al final, tots som humans
i mereixem validació.
Miquel Miralles
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