
INFORMACIONS : 

- Els alumnes d’ Ed.Infantil, el proper dijous,  dia 6 de febrer gaudiran 

de la visita a la Granja Escola Jovent. 

- Els alumnes de 6è EP i 1r d’ ESO dia 7 de febrer  faran el taller de 

“Ciutadans digitals” sobre l’ús d’ Internet segura, que organitza el Servei 

d’informació Juvenil de Llucmajor. 

- Els alumnes d’ ESO, dia 14 de febrer aniran a Palma a experimentar a 

l’exposició “Prohibit no tocar” i conèixer llocs emblemàtics de la Ciutat. 

- Dia 21 de febrer: Els alumnes de 1r ESO participaran de la Trobada 

amb l’artista de rap GRILLEX, que els donarà a conèixer la serva experiencia 

de vida. 

- Dia 21 de febrer: Els alumnes de 3r i 4t d’ESO participaran del taller  

“I en acabar l’ ESO, què? del Servei d’ Informació Juvenil de Llucmajor. 

- Els alumnes de 3r i 4t d’ ESO (padrins joves dels companys de 3 

anys), ajudaran durant aquests dies als alumnes de tota Infantil a preparar 

la seva disfressa de clase. 

- Dia 27 de febrer: Els alumnes de 5è i 6è EP faran una interessant 

visita pel Casc Antic de Palma. 

RECORDAU: 

- 22 de febrer: RUA DE LA PLATJA DE PALMA. I 23 de febrer RUA DE 

PALMA. TOTHOM QUE VULGUI PASSAR-HO BÉ ESTÀ CONVIDAT A 

PARTICIPAR A LA NOSTRA CARROSSA- COMPARSA. 

- 25 de febrer: A PARTIR DE LES 15,00 celebrarem el CARNESTOLTES A 

ESCOLA. RECORDAU QUE RECOLLIREU ALS VOSTRES FILLS I FILLES 

D’EP I ESO AL PATI. NO PODEN MARXAR SENSE AVISAR AL TUTOR/A. 

ELS ALUMNES DE 4T D’ESO PREPARARAN BERENAR I TÒMBOLA. 

- DIA 28 DE FEBRER I DIA 2 DE MARÇ NO HI HA ESCOLA 
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    CULTURA DE LA TROBADA                                      

Comunicar des de la veritat, el bé i la 

bellesa. 



  

                      Comunicar per construir comunitat                                                                                   Comunicar per construir comunitat    

 

 

 

 

 
 

Comunicar des de la bellesa, el bé i la veritat 
 

La paraula comunicar o comunicació forma part del nostre dia a dia; 

la sentim a tot arreu, als mitjans de comunicació, xarxes socials... 

Podríem dir que no havíem estat mai tan comunicats o 

interconnectats, fins i tot sobresaturats, d’informació com avui en 

dia.   

Sabem que tots i cada un de nosaltres comunicam, i que tot el que 

ens envolta comunica. No obstant això, no tot el que ens arriba és 

vàlid ni ens ajuda a desenvolupar-nos realment com a persones de 

bé.  

Per una banda, nosaltres (professorat i famílies) tenim la gran 

responsabilitat de protegir al nostre alumnat i fills del gran consum 

d’informació a què estan exposats, per exemple, a través de les 

xarxes socials, entenent sempre que el que realment els mou a usar-

les és el fet de sentir-se importants i reconeguts pels altres.  

Per altra banda, és molt important dedicar temps a pensar com 

ensenyar-los a comunicar-se i a seleccionar adequadament tot el que 

els arriba. 

Aquests són alguns dels aspectes que hem de tenir en compte per  

gaudir plenament del do de  la paraula, el gran regal, i a la vegada 

responsabilitat, que Déu ens ha donat: 

 

 

 

 

- No difondre mai la mentida, les mitges veritats, la dolentia o 

el rebuig. 

 

- Allunyem-nos de xafarderies per part de persones tòxiques i 

manipuladores per molts de seguidors que tenguin. 

 

- Fomentar sempre el diàleg i la trobada generosa entre 

persones. 

 

- Comunicar sempre des del respecte a tots, tenint en 

compte que una mala paraula pot matar una il·lusió, un 

somni; pot destruir una relació o l’autoestima. 

 

- Ensenyem a alabar, engrandir, admirar i lloar. 

 

En definitiva, comuniquem des de la bellesa, el bé i la veritat 

perquè, com diu el Papa Francesc: “La comunicació té el poder de 

crear ponts, d’afavorir la trobada i la inclusió i d’enriquir així la 

societat”. 

 

 

                                                Catalina Caimari Gelabert 

                                                Directora i orientadora ESO 

                                                 Sant Vicenç de Paül d’Inca 

 

 


