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Presentació
Estimats companys,

CONVIURE EN PAU ÉS COSA DE TOTS és el nostre objectiu de curs. I per
començar em pregunto, quina pau busquem o volem?

La resposta em ve tot d’una: la millor possible, la pau perfecta. I no puc evitar
recordar aquell conegut conte sufí del Rei que va convocar un concurs de pintura
entre els seus cortesans. El tema era “la pau perfecta”. Van quedar dos quadres
finalistes.

El primer representava un llac tranquil que reflectia unes meravelloses muntanyes
arrodonides, verdes, retallades en un cel blau, serè, sense núvols... realment, era
una pintura que donava pau.

L’altra també tenia muntanyes, però eren escabroses i descobertes. Sobre elles hi
havia un cel de tempesta del qual brotava un aiguat amb llamps. Un violent saltant
d’aigua es precipitava sobre un fort torrent d’aigües braves... Tot això no es revelava
gens pacífic... Però quan el Rei va observar, va veure darrere del salt d’aigua un
delicat arbust creixent en una escletxa de la roca. I entre aquelles fulles verdes hi
havia un niu i on s’hi trobava un ocell assentat plàcidament, tranquil i en pau.

El Rei va escollir aquesta pintura explicant el perquè: “Pau no significa estar en un
lloc sense sorolls, sense problemes, sense treball dur o dolor. Pau significa que
malgrat totes aquestes coses restem calmats dins el nostre cor. Pau és la capacitat
de viure tranquil amb un mateix malgrat l’entorn. Crec que aquest és el vertader
significat de la pau.”

Així doncs, cal començar per la pau interior. I, companys, aquesta pau ens ve
donada. Ens la va donar Jesús i precisament en moments molt difícils per a Ell. “La
pau us deixo, la meva pau us dono.” (Jn 14,27). La tenim al fons del cor. Només cal
fer-la surar.

Per fer-ho hi ha un camí: estonetes de silenci i de reflexió, de respirar amb serenor
per contactar íntimament amb el Déu que ens habita i ens fa ser; amb el Déu que
ens fa mirar per saber quines han de ser les nostres actituds per passar per aquest
món, com Ell, fent el bé.

Si tu i jo, si ho intentem entre tots, crearem un ambient de bonança i no hi ha dubte
que contribuirem a millorar el món.

Salutacions i bona ventura en el nou curs.

Marta Monfort Miserachs

Presidenta de FECIB





“Perquè la pau no es donarà en la societat humana

si primer no es dona a l’interior de cada persona. Perquè

la pau serà una paraula buida mentre no es fonamenti en

una gran esperança, en la veritat, en la justícia, en la

caritat, i tot sota l’aixopluc de la llibertat.”

Aquest petit fragment de l’Encíclica Pacem in terris (1963) del Papa Joan XXIII, conté un

missatge que 59 anys després de la seva publicació conserva intactes la seva validesa i

actualitat.

Promoure una educació integral de veritat és el principal objectiu del Pla d’Educació

Integral i Competencial FECIB, i alhora, nucli del Projecte Educatiu Institucional dels

nostres centres. Aquest objectiu comporta l’exigència d’acompanyar als nostres alumnes

tant en el desenvolupament de les seves dimensions antropològiques com en l’assoliment

de les competències clau. Educar la dimensió social del nostres alumnes és el millor camí

per a que esdevinguin, en el futur, persones amb capacitat de conviure, i de conviure en

pau. No sols serà una dimensió important per al futur, el present dels nostres alumnes

està ple de conflictes que hauran d’aprendre a solucionar per vies pacífiques. D’aquí la

importància de inculcar-los valors, donar-los “eines” i ensenyar-los procediments que es

tradueixin en actituds i hàbits de convivència per a la vida.

Des de l’ideal de la Pacem in terris i les dimensions ètico-mora i de convivència del

PEDIC us presentem CONVIURE EN PAU ÉS COSA DE TOTS, el lema que hem

escollit entre tots per a guiar l’Objectiu Educatiu i Evangelitzador FECIB 2022-2023. El

seu desenvolupament segueix els quatre eixos dels nostres Objectius (mi mateix, els

altres, el món i Déu) però combinats en una sola idea “Perquè la pau és cosa meva i
teva, és conviure en el món, regal de Déu”.

Els centres FECIB, tenim clara la nostra identitat cristiana i ens sabem hereus de

persones que, des de la diversitat de sensibilitats, treballaren incansables per portar el

missatge de Jesús al món. El carisma dels nostres referents ens ha d’ajudar a fer vida

l’Objectiu Educatiu i Evangelitzador en el dia a dia a cada una de les nostres comunitats

educatives.

Darrerament, canvis socials i tecnològics han afavorit un cert repunt de situacions de

manca de convivència. En particular, la inquietud creixent pel deteriorament de la



convivència en els centres educatius no deixa ningú indiferent. Fonamentats en el PEDIC,

titularitat, equips directius, docents, alumnat i famílies som conscients que la nostra tasca

no es limita a la transmissió dels sabers acadèmics, sinó que sobretot consisteix en

formar persones capaces de viure i conviure en el món.

En els darrers anys, tal i com marca la legislació, hem fomentat a tots els centres la

creació de Comissions encarregades de la projecció, redacció i execució de Plans de

Convivència en el marc dels Projectes Educatius de Centre. Generalment, aquests

documents recullen, entre d’altres, les mesures per implementar un estil adequat de

relació entre els membres de la comunitat, les estratègies per a la promoció de la

convivència, la planificació per a la detecció sistemàtica de situacions de manca de

convivència i la promoció de mecanismes de la resolució pacífica dels conflictes.

Aprofitem la llum de l’Objectiu Educatiu i Evangelitzador 2022-2023 per revisar els nostres

Plans de Convivència i els objectius, assolits o pendents, de les comissions de

convivència ja que tant la nostra identitat cristiana com els nostres carismes ens

condicionen a proposar un model de convivència propi que, d’acord amb els perfils de

sortida del PEDIC, ofereixi una alternativa concreta per a educar i aprendre a conviure en

pau en el món, regal de Déu.

Als centres FECIB farem això possible:

▪ Desenvolupant en els nostres alumnes un sentit crític davant la societat i el món en

sintonia amb els valors de l'Evangeli, inspirats en els nostres referents com Sant

Vicenç de Paül, i Santa Lluïsa de Marillac.

▪ Optant per uns criteris de relació, organitzatius i disciplinaris que facilitin

l'experiència comunitària cristiana, sempre des del bon gust i les bones formes en

el tracte entre les persones, la correcció en el llenguatge, l'ordre i la cura de les

coses i els entorns. Perquè “l’esperit de Crist és un esperit d’unió i de pau; com

podríeu atreure les persones cap a Jesús si no estiguéssiu units entre vosaltres i

amb Ell mateix?” es demana Sant Vicenç de Paül. Paraules que ens conviden a

ser comunitats que entenen i respecten als altres, que treballen amb esperit de

col·laboració al servei del bé comú, que reconeixen la interdependència dels drets i

les responsabilitats de cadascú i que participen en la vida cívica a favor de la

cohesió i de la pau.



▪ Desenvolupant el sentit de participació i corresponsabilitat educativa de tots els

membres i grups de la comunitat, en un clima de trobada, de comunicació; i

estimulant el compromís social per la pau i la no violència, així com, la participació

responsable en la vida de la societat des del voluntariat, virtut pràctica de la

gratuïtat i del servei desinteressat, perquè com diu Santa Lluïsa de Marillac “No n'hi

ha prou amb anar i donar, sinó que és necessari un cor purificat de tot interès” per

a experimentar un compromís social sincer i vertader, “(…) hem de tenir

contínuament la mirada posada en el nostre model, que és la vida exemplar de

Jesucrist a la imitació de la qual estem cridats”.

▪ Comptant amb les famílies i potenciant la seva col·laboració i la seva presència

educativa, de manera particular, en les activitats complementàries i extracurriculars

del Centre, i alhora afavorint l'ús del temps lliure i l'esport per a la relació amistosa,

la convivència, la formació social i personal.

▪ Concebent els nostres Centres com escoles “on s'aprèn a conviure”, des de

l'honestedat, la responsabilitat, l'assertivitat, i l'autoconsciència de ser subjectes

amb el dret del respecte per pròpia dignitat, i el deure de respectar la dignitat aliena

per sobre de tota ideologia, interès o convicció i des de l'acceptació del pluralisme

racial, cultural, polític i religiós.

▪ Posant a la persona en el centre, i esforçant-nos per “crear espais on es doni

importància a l’interior de cada un per sobre de les seves accions o resultats,

compromís que forma part de la nostra vocació d’educadors”.

▪ Mirant a Jesús amb ulls enamorats com feu Joan Baptista. Estimulant en els

nostres alumnes l’experiència espiritual i donació als altres, tot sabent que la

finalitat última de la nostra missió educativa és “atreure tothom cap Déu”.

▪ Formant contínuament als docents per a oferir processos educatius de qualitat, des

del compromís amb els criteris evangèlics en l’exercici de la seva tasca, perquè

sempre cal “saber més per servir millor” als altres.


