
INFORMACIONS 

- ESCOLARITZACIÓ 2022-23:  LES DATES SÓN DEL 9 AL 20 MAIG 2022.  
ANIREM INFORMANT DEL PROCÉS A PARTIR DE FINALS D’ABRIL .  

- AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DELS POLICIES D’ED. VIAL I ELS POLICIES 
TUTORS DEL NOSTRE MUNICIPI. 

o Durant aquests dies els alumnes d’Ed. Primària i ESO han participat 
en unes sessions impartides pels policies d’educació viària. 

o  Els alumnes dels cursos des de 3r d’EP fins a ESO han participat en 
unes xerrades per part dels policies tutors sobre les xarxes socials i 
la prevenció de violència de gènere. 

- SORTIDES ED. PRIMÀRIA: Les sortides programades els dies 5,6 i 7 abril  a 
Ses Fonts Ufanes s’han aplaçat per mal temps. Es realitzaran en començar el 
tercer trimestre. 

- DIES CULTURALS:  Durant els dies 11, 12 i 13 abril es duran a terme 
diferents activitats culturals a les classes amb la temàtica “L’aventura de 
llegir”  per celebrar també el Dia del Llibre. I també:  

o Els alumnes de 6è Ed. Infantil i 1r i 2n d’EP gaudiran del 
contacontes organitzat per l’Ajuntament de Llucmajor,  “La 
Llegenda de Sant Jordi” al Parc Joan Ferre de la Companyia 
Terratrèmol. 

- FORMACIÓ CLAUSTRE PROFESSORS: El passat dijous 31 de març el claustre 
de professors va participar en una activitat formativa amb l’equip 
d’infermeres de pediatria del PAC Trencadors per tal de conèixer les 
actuacions a dur a terme en cas de diabetis i anafilaxis. 

- Des del dia 1 d’abril,  participam com a escola a “ELS PEQUES 
VOLUNTARIS”, una campanya d’ECOVIDRIO de reciclatge d’envasos de 
vidre. El nostre contenidor està ubicat en el C/Sant Cristòfol amb C/ 
Vicaria, (davant escoleta S’Aucellet).  

DES DE L’ESCOLA VOLEM MANIFESTAR EL NOSTRE SUPORT A TOTES LES 
FAMÍLIES QUE PATEIXEN LA SITUACIÓ D’UCRAÏNA I CONDEMNAR AQUESTA 
GUERRA . 

 A LES ENTRADES DE L’ESCOLA HI HA UN CARTELL DE CÀRITAS MALLORCA PER 
PODER FER DONATIU EN BENEFICI DE LES PERSONES QUE PATEIXEN AQUESTA 
SITUACIÓ 
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CARTA a les 

FAMÍLIES 

Practicar el diàleg des de l’acollida 



Responsables i solidaris per humanitzar el món Responsables i solidaris per humanitzar el món 

 

Benvolgudes famílies, quan definim què és ser una bona persona 

destaquem alguna qualitat que val la pena de ser imitada. Una 

d’aquestes qualitats, és la voluntat de dialogar en situacions 

problemàtiques. Així, una bona persona seria aquella que… 

davant d’una situació de conflicte fa l’esforç de dialogar amb tots els 

afectats amb la voluntat d’arribar a uns acords que siguin justos per a 

tothom. 

La relació, d’altra banda, entre diàleg i dialèctica explica que 

Sòcrates i sobretot, Plató (els Diàlegs) se servissin d’aquesta forma 

d’expressió per a exposar llur pensament. 

Podem dir que per la seva mateixa forma, el diàleg estableix una 

comunicació interpersonal i un reconeixement de l’altre. 

I partint d’aquestes idees, una societat, que aspiri a sobreviure dins 

el context actual, ha d’aprendre a dialogar. 

Ha de ser capaç de interpretar les demandes que rebi i de respondre 

a elles. Però per a poder dialogar amb els altres, ha de ser capaç 

de mantenir el seu propi diàleg intern. 

Si em pregunten personalment què és el més important per fomentar 

el bon ambient de treball en un equip, diria sense dubtar-ho la 

comunicació! 

I per intentar que compartiu el meu punt de vista us diré, per què 

penso que la comunicació és la base de l’èxit. 

Dins de les pràctiques que ens ajudaran hi ha consells com: 

generar compromisos al voltant de valors compartits, tenir 

clar on som, on volem estar, com hi arribem i eliminar del 

nostre vocabulari el no puc… 

 
Però també apareixen altres recomanacions com: 

manifestar el que normalment no diem, explicar com 

arribem a una opinió i intentar profunditzar en les opinions 

alienes, escoltar als altres, dialogar sobretot sobre 

experiències col·lectives, discutir amb l’equip de treball per 

assegurar-nos una comprensió profunda i, perquè no dir-ho, 

també reconèixer les nostres rutines defensives i 

mecanismes de defensa . 

La comunicació assertiva fa que tots anem cap a una direcció 

comuna, aprenem el valor del treball en equip, dona confiança i 

seguretat, fa que tot flueixi i ens fa més rics, més rics en 

pensament, en relacions humanes, més rics a nivell personal… 

La comunicació millora les persones i des de la nostra feina dins 

l’escola creiem que: 

 El Diàleg a l’aula ha de ser un projecte que integri la 

intervenció a l’aula i el treball amb l’equip docent. 

 Cal potenciar al màxim la qualitat del diàleg, ja que la clau 

no està en el discurs sinó en l’escolta. 

 El vincle serà enfortir les relacions i potenciar l’empatia 

entre les persones que viuen en comunitat i que formen part 

d’un grup. 

 
Equip de pastoral 

Sant Vicenç de Paül (La soledat) 


