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FAMÍ
LIES
Arriba l’estiu!
Amb tot, hem de ser capaços de convertir les
experiències i les dificultats viscudes en els darrers tres mesos en oportunitats. Les conseqüències de la pandèmia potencien línies educatives
que hem de ser capaços de mantenir.
Ara més que mai, des de la Comunitat Educativa
constatem:
• La importància del treball en l’autonomia que
hem de ser capaços d’oferir, impregnar i transmetre als nostres alumnes.
• La necessitat d’incrementar i saber potenciar
les eines de comunicació i d’aprenentatge.
• El valor que significa i suposa el treball educatiu personalitzat i humanitzador en tota mena
de contextos.
Aquests, doncs, són tres elements fonamentals i
que esdevenen reptes que hem de poder afrontar de cara al nou curs que ens espera.

De manera força inversemblant, arribem a
l’estiu, tot caminant cap a l’etapa anomenada
de «nova normalitat». Així doncs, deixem enrere el curs 2019-2020 i posem l’esperança en un
nou curs. Sens dubte, però, aquest curs que hem
viscut haurà significat una nova oportunitat
per aprendre. Un aprendre diferent, certament,
des de la llunyania, en la distància, des de la
solitud que significa estudiar i aprendre des de
casa. Aquests paràmetres es troben ben lluny
del desig d’educació que tenim des de l’Escola
Vedruna, on la convivència, les relacions personals, el treball en equip i l’educació compartida
són eixos fonamentals.

Com en tot allò que vivim i fem al llarg de la nostra vida, és important saber mirar enrere i fer-ne
reflexió. Cal saber mirar enrere per poder mirar
endavant. Aquest és el repte que cada família i
cada educador Vedruna ha d’encarar, individualment i col·lectivament, per enfocar el nou curs.
Estem convençuts que el descans i el repòs, després d’uns mesos que hem viscut intensament,
ens ajudaran a renovar forces i a tenir la imaginació, l’empenta i les ganes per seguir educant. Els
efectes de la pandèmia han afectat tot el sistema
social i econòmic, i també el sistema educatiu. De
ben segur que d’ara endavant tot serà diferent,
però treballarem amb ànims no només pel fet que
sigui diferent, sinó perquè, a més, sigui millor.
Que tingueu un molt bon estiu!

