•

ENHORABONA A LES ORGANITZADORES I

PARTICIPANTS DE LA NOSTRA COMPARSA “SOMOS EL MUNDO”.
Ho passarem molt bé i vàrem guanyar el 2n premi de comparsa a la
rua de la Platja de Palma i el Premi especial a la comparsa més original.
•
Dies 18 -19- 20 de Març: Vendran a fer uns tallers de
1rs. auxilis als alumnes d’ Ed. Infantil i Primària una infermera i un
tècnic sanitari. Gràcies a les aportacions de l’AMIPA.
• Dies 20- 23 Març: Els alumnes de 4t d’ ESO acompanyats pels
professors gaudiran de la ciutat de Roma i de la seva història.
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Practicar el diàleg i el perdó per resoldre els
conflictes
-

• Dia 21 de Març els alumnes d’ Ed. Infantil faran una visita al
Castell de Bellver.
• Dia 21 de Març farem entrega dels butlletins d’ EI, EP i ESO de
la segona avaluació .
• Dia 26 de Març:

Els alumnes de 6è EP gaudiran de
la Trobada que celebram cada any a Sencelles amb
tos els centres de la nostra congregació per acomiadar-se de l’etapa
de Primària que enguany finalitzen.
• Dia 29 de Març: els alumnes de 4t d’ ESO començaran a fer
visites a centres de Batxillerat i Cicles Formatius.

•

Dia

9 d’ Abril a les 17,15

farem una xerrada amb la

col·laboració del Projecte jove sobre: “ Adolescencia y nuevas

a totes les famílies
des d’Infantil fins a ESO. Es tractarà de l’ús positiu
de les noves tecnologies. Es realitzarà en el gimnàs
(davant la porta d’ Ed. Infantil). Vos esperam!!!
tecnologías”. La xerrada està adreçada

CONVIURE, VIATGE D’HUMANITAT

Conviure, viatge d’humanitat

PERDONAR
Practicar el diàleg i el perdó per resoldre
conflictes.
Abans de començar, és important reflexionar sobre aquests
aspectes: Tenim tots el mateix concepte de perdó? Perdonam tots
de la mateixa manera? Quantes vegades hem sentit la frase “puc
perdonar però no oblidar”?
És en aquest moment on ens demanam; “és possible perdonar
sense oblidar?” Com puc perdonar un fet que jo no he desterrat del
meu interior, que viu dins el meu cor i condiciona tots els meus
afers?
El perdó és el resultat i l’acció de perdonar, i implica donar i rebre.
Es pot perdonar una ofensa, un deute, una condemna, etc. El perdó
és una qualitat humana que pot ajudar el qui ha comès la falta a
alliberar-se de la seva culpa, i el qui ha rebut la falta a deixar de
banda sentiments negatius com l’odi.
Distingim dos tipus de perdó: el perdó cap a un mateix, per accions
fetes o pensaments que no són correctes; i el perdó cap als altres,
el qual es pot rebre o concedir a partir de l’escolta activa, l’empatia
i la humilitat.
Aquestes aptituds són imprescindibles per educar persones
íntegres i felices, que puguin arribar a una pau i a un benestar amb
ells mateixos i en la seva relació amb els altres.

Conviure, viatge d’humanitat

Per tant, hem de ser conscients que el perdó és un valor a treballar
tant dins com fora de l’aula, i hem de fomentar actituds de diàleg
com a camí cap al perdó i, en conseqüència, cap a la llibertat
interior.

El diàleg és la base de tota relació humana, però de vegades l’home,
que per si mateix és relació amb els altres, viu aïllat, prioritzant les
seves necessitats i oblidant que aquest tancament, l’únic que farà
és minvar-lo com a persona

Conversar és difícil, especialment si no reconeixem la persona que
tenim al davant com un interlocutor vàlid, és a dir, si començam el
diàleg amb la premissa “jo tenc la raó i no he de canviar el meu
plantejament”. És llavors quan els conflictes no se solucionen i el
perdó no arriba mai.

El perdó ens allibera perquè subsisteix el rancor per afecte, i allà on
hi ha amor no hi res més. No hem d’oblidar, seguint les paraules de
Martin Luther King que “el perdó mai és un fet puntual, sinó una
activitat constant”.

Isabel Rodríguez i Aina Barceló
Nostra Senyora de Gràcia (Llucmajor)

