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Per dialogar, CONSTRUÏM PONTS i LLEVAM PARETS  

 

No sé si vos agrada contemplar ponts, veure ponts... pensar en 

ponts que mai no s’han construït. Qui de petit no ha pensat en 

construir un pont per anar de Mallorca a la península? 

 

Els ponts tenen moltes funcions. Una de les més freqüents és la 

que ens permet travessar un riu o un torrent sense haver 

d’aficar els peus a l’aigua. O també per superar desnivells i 

posar en relació dues parts de població o, en altres ocasions, 

facilitar la conducció de l’aigua. 

En tots els casos, l’enginyeria ha cercat i aplicat solucions. Però 

els ponts, especialment, han servit per relacionar, PER UNIR. 

 

Les situacions humanes necessiten ponts.  

 

A la nostra vida quotidiana, de família, de feina, de vida social, 

sovint ens situam talment a les dues voreres d’un riu i ens 

miram no directament, sinó en les imatges reflectides dins 

l’aigua... o si són taules de treball sovint preferim mirar la 

pantalla, perquè la imatge digital compromet menys. 

 

A la vida d’avui en dia, plena de compartiments, de graelles, de 

barreres, de desnivells, NECESSITAM POSAR-HI PONTS. 

 

 

 

 

Si volem comunicar, dialogar entre dues o més persones, 

haurem d’eliminar els obstacles; a vegades són com a 

teranyines o boires que deformen el sentit de les paraules i 

dels gestos i en feim interpretacions poc exactes.  

El diàleg autèntic és un pont per acostar punts de vista, per 

relacionar les persones, per arribar a consensos, per prendre 

decisions que tenguin en comptes les necessitats i desitjos de 

tots. 

 

En certes ocasions, amb la voluntat de construir ponts, també 

serà necessari esbucar alguna paret que ens separa, algun 

obstacle, algun estereotip que ens porta a classificar les 

persones, tot i que sabem i estimam l’originalitat de 

cadascun... Si cada persona és única no podem classificar, 

l’hem de valorar en la seva originalitat i diferència.  

Si volem que l’escola sigui un espai de pau, haurà de ser un 

espai en el que tots practicam el diàleg i si ens equivocam, 

tornam a començar.  

 

Si vols, pots CONSTRUIR PONTS en la teva vida...  

No deixis mai de banda ningú. Posa el pont de l’amistat, de la 

pau, de la comprensió, del perdó... aleshores la vida canviarà.  

 

Minvem la violència. Caminem cap a la pau. 
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INFORMACIONS: 

- Eleccions a Consell Escolar: Vos informam que enguany es convoquen  

novament eleccions a Consell Escolar. Es renoven la representació de pares i mares, 

professores i PAS. Teniu fins dia 8 de novembre per presentar candidatura. Animau-

vos-hi ! Junts feim escola!. 

- Dia 5 de desembre 2022: És el dia no lectiu que faltava per comunicar. 

Aquest dia no hi haurà escola. 

- Sortides escolars: Com ja vos comunicàrem a les reunions inicials, s’han 

programat una sèrie de sortides per al curs: 

o Dia 31 d’octubre: Els alumnes de 5è i 6è EP gaudiren d’un dia de 

senderisme i  natura realitzant el Camí de s’ Escolta. 

o Dia 3 de novembre: Els alumnes de tota ESO gaudiren d’un dia de 

senderisme i natura realitzant el Camí Vell de Lluc. 

o Dia 16 de novembre:  Els alumnes de 1r i 2n d’ EP coneixeran el 

Castell de Bellver , la seva història i  gaudiran també dels seus 

voltants. 

o Dia 17 de novembre:  Els alumnes de 3r i 4t d’ EP coneixeran el 

Castell de Bellver , la seva història i  gaudiran també dels seus 

voltants. 

- Llicències digitals:  A dia d’avui vos volem comunicar que encara no hem 

pogut fer entrega de les llicències digitals  dels cursos LOMLOE a les famílies 

que ens heu comprat els llibres en el centre. Les editorials estan acabant de 

treballar amb elles i encara no estan disponibles. Però vos volíem comunicar 

que tot d’una que sigui així vos les farem arribar. 

- Lots fotos NADAL: L’ AMIPA ens farà entrega aquests dies 

d’una circular específica per a les famílies, informant del 

contingut del lot i els preus. Vos avançam que les fotos de grup 

seran dia 8 de novembre (han de dur uniforme complet), i el 

18 de novembre es faran les individuals (poden venir vestit 

amb roba de carrer).  
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CONSTRUIR PONTS 

Per dialogar, necessitam construir ponts. 


