
EL NOSTRE COMPROMÍS PER A LA CONVIVÈNCIA 

 

“Que som més el que fem que el que diem, som més el que decidim que el que pensem, 

som quan actuem i no quan reflexionem. I com que hem vingut aquí a relacionar-nos, 

l’educació és l’art i ofici sublim d’aprendre’n mentre s’ensenya i d’ensenyar-ne mentre 

s’aprèn. Només sent-hi de veritat, de tot cor, sempre, pots aprendre i ensenyar a ser-hi.” 

 

Part d’aquest petit fragment pertany a l’article 16 coses que he après aquest 2016 que 

el malaguanyat periodista Carles Capdevila va publicar en el diari Ara el dia 30 de 

desembre de 2016.  

És veritat: l’educació és l’art i ofici sublim d’aprendre’n mentre s’ensenya i d’ensenyar-

ne mentre s’aprèn. Una frase meravellosa que atrapa l’essència de la nostra tasca 

diària. Que et ve a dir que educar no és un moviment unívoc sinó recíproc. És donar i 

rebre alhora. Ensenyem tant als vostres fills com aprenem d’ells. I ells ens ensenyen 

tant com aprenen de nosaltres. Vet aquí una de les certeses que ens empeny dia rere 

dia a traspassar el llindar de la individualitat per irrompre de ple en l’espai de la 

convivència, silenciem el mòbil, entrem a l’escola i ens eduquem tots junts.  

Però encara podem fer una altra ziga-zaga: les mares i els pares també formeu part 

d’aquest espai de reciprocitat col·lectiva. Si ens expliqueu els vostres fills, nosaltres 

aprenem a ser millors professors; si nosaltres us els expliquem, vosaltres apreneu a ser 

millors pares. Oferir i obtenir alhora. Aquesta és una altra certesa del compromís 

educatiu que ens permet assolir una fita comuna que no és cap altra que la de forjar 

persones lliures i felices. 

Només sent-hi de veritat, de tot cor, sempre, pots aprendre i ensenyar a ser-hi, sí, hi 

estem d’acord, aquesta l’actitud, el capteniment, que els mestres i les mestres volem 

procurar als vostres fills i a les vostres famílies per haver tingut el coratge de confiar en 

l’escola Sagrats Cors.  

 

 

 

Claustre de mestres i professors 


