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E n s e n y a m e n t

Agraïm des de l’escola la 
possibilitat que ens ofereix 
la revista municipal de fer 
arribar la nostra veu a tots 
els vilatans de Verges i 
felicitem i encoratgem els 
impulsors d’aquesta ini-
ciativa a seguir endavant, 
ja que considerem molt 
positiu que les institucions 
fomentin d’una banda la 
difusió d’informació i de 
l’altra, la capacitat d’opinar 
i de participar de les perso-
nes que representen.

He pensat que, el més adequat en 
aquesta primera edició, seria expli-
car què és per a nosaltres l’escola i 
què volem que sigui.

Una escola és un element dina-
mitzador de la vida de qualsevol 
població, aglutinador de tota la 
comunitat educativa i un element 
formador de persones. Entre tots 
pretenem fer una escola oberta 
i activa, on hi tinguin cabuda tot 
tipus de cultures i d’estatus socials 
i on siguem capaços d’aprendre a: 
respectar, escoltar i acceptar-nos 
tal com som. Però som conscients 
de les dificultats que això comporta 
i de què no sempre serà possible 
portar-ho a terme.

La majoria de nosaltres recorda 
com era l’escola abans i per tant 
podem veure el canvi que ha sofert. 

Escola El mateix podem fer si pensem en 
la societat.

Alguns dels motius d’aquesta evo-
lució els trobem en la gran quantitat 
de canvis socials que hem patit al 
llarg dels darrers 40 anys: instaura-
ció de la democràcia, incorporació 
de la dona al món laboral, escola-
rització dels 3 als 16 anys, noves 
tècniques educatives, millora de les 
condicions laborals, creixement de 
la classe mitjana, increment de les 
ajudes socials, immigració, grans 
avenços i descobriments cientí-
fics... L’escala de valors ha canviat, 
però això no vol dir que abans fos 
bona i ara no. Som tots nosaltres 
junts, i cadascun individualment, 
els que decidim allò a què donem 
més importància.

Sovint ens deixem portar per la 
gran quantitat d’informació que ens 
arriba, i que generalment fomenta 
valors del tipus: individualisme, 
superficialitat, competitivitat des-
enfrenada, materialisme,... I deixem 
de banda: l’amistat, la solidaritat, el 
compartir, l’ajudar, la comprensió, 
el respecte..., valors que ens ajuden 
a crear una societat més humana.

A l’escola tenim clar que hem de 
promoure tots aquests valors que 
ens ajuden a ser més persones i 
a desmitificar tot allò que és su-
perflu.

Així ho reflecteix 
el nostre Projecte 
Educatiu de Centre:
1. L’escola es declara catalana. El 

català és la llengua vehicular 
d’ús intern i extern. La base de 
l’aprenentatge es fa en català.

2. L’escola es declara aconfessio-
nal.

3. L’escola és pluralista i intenta 
formar ciutadans i ciutadanes 
que participin dels valors demo-
cràtics de la nostra societat.

4. L’escola es regeix pel principi 
de la tolerància i respecte per 
les diferents cultures, procurant 
realitzar una tasca integradora i 
solidària.

5. L’escola es regeix pel principi 
de la coeducació, entenent-la 
com un intent d’educar per a la 
igualtat de sexes.

6. L’escola educa comptant amb 
la col·laboració de la família i 
afavoreix la cooperació i comu-
nicació família-escola.

7. L’escola educa per a la integra-
ció en l’àmbit social i natural 
proper i dels pobles amb alum-
nes que pertanyen a la nostra 
comunitat educativa. Per aquest 
motiu, programa activitats fora 
de l’edifici escolar que afavorei-
xen el coneixement de l’entorn 
proper. 

8. L’escola educa en el respec-
te a la natura i és per això 
que programa activitats per 
fomentar hàbits ecològics.

9. L’escola potencia l’ús d’eines i 
habilitats innovadores per faci-
litar els diferents aprenentatges.

10. L’escola educa per a la respon-
sabilitat i valoració de l’esforç 
propi a través d’activitats de 
col·laboració i treballs en equip.

Finalment, cal remarcar que tots 
plegats tenim la responsabilitat 
d’educar els infants perquè en el 
futur decideixin lliurement l’escala 
de valors que ha de regir la seva 
vida.
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