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L’EDUCACIÓ: REPTE URGENT

FINALITAT I CONTINGUTS

En aquesta trobada d’iniciació cristiana amb els nins ens acostarem al tema dels sants, i els convida-
rem a continuar treballant a casa el tema de Déu Pare. Amb els adults intentarem descobrir la dimensió 
educativa de la paternitat i la maternitat, i com aquestes són les condicions quasi fonamentals perquè 
els infants descobresquin la paternitat i la maternitat de Déu. 

Aquests són els objectius que proposam:

k Prendre consciència que una vertadera urgència cultural d’avui es la de redescobrir el sentit 
de l’educació. 

k Aprofundir en el fet que en l’educació dels fills no es pot prescindir d’una autèntica maduresa 
humana dels pares. 

k Que els pares descobresquin que la comunitat cristiana vol col·laborar amb ells en la seva 
tasca educativa. 

MATERIAL

 Bíblia.
 Projector i ordinador.
 Presentació de power point.
 Fotocòpies de la fitxa per als pares.

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 Indicació del tema que tractarem en la trobada (tots els pares junts): 

El catequista presenta breument quin serà el tema de la trobada. A mes del catequista seria interessant 
comptar amb la presència d’un educador, atesa la temàtica d’aquesta trobada. 
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Adaptació del material catequètic de DIOCESI DI CREMONA, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Itinerario di tipo 
catecumenale. Guida per gli accompagnatori e i genitori, Brescia, Queriniana, 2006-2008, vol. 1, 187-191.
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Amb aquesta dinàmica inicial intentarem descobrir amb quins valors volem construir la nostra civilit-
zació, quins són els valors que nosaltres posam com a fonament de la pròpia vida i de la nostra acció 
educativa.

Imaginem que som en una altra galàxia on hem de poblar nous mons. Arribam a un nou planeta, igual 
de la terra, on hem d’iniciar una nova civilització. La tasca de cada petit grup serà la de transferir al nou 
món els valors més importants de la nostra civilització. 

Passes de la dinàmica

k Distribuïm la fitxa adjunta, una per hom, i els donam un temps (5’) perquè cadascú enumeri la llista 
de valors, d’acord amb la importància que tenen per ell.

k Ens distribuïm per petits grups (3 o 4), i es posa en comú la pròpia escala de valors (15’). S’anoten 
els valors més importants per cadascú (3 primers de cadascú). S’aprofundeix a partir de les preguntes 
que figuren a la fitxa. 

k Posada en comú i diàleg. El catequista recull els valors més importants per a tots. Diàleg entre tots. 

Conclourem el joc veient un “power point”, titulat “Mayonesa y café”, per interrogar els pares sobre 
l’escala de valors que els guia per organitzar el seu temps.
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Lc 2,41-52
És important abans d’escoltar la Paraula crear un clima i un ambient de silenci en atenció a l’escolta de 
la Paraula. Podem convidar-los a aixecar-se, per exemple.

El catequista pot concloure amb una petita reflexió conclusiva després d’escoltar l’Evangeli: “També 
els pares de Jesús s’han trobat amb el problema de l’educació. Evidentment segons la cultura social 
i religiosa del seu temps i no del nostre. De fet, en aquest fragment de l’Evangeli veiem que als 12 
anys, a l’inici de l’edat adulta, s’assumeixen les obligacions religioses del pelegrinatge. Si bé els pares 
juntament amb el seu fill, han de descobrir quina és la voluntat de Déu sobre l’adolescent Jesús, que 
a ells ha estat confiat.”

Proposam el text “Apostem per l’educació”. Es pot fotocopiar i fer l’aprofundiment a partir d’aquest text, 
o treure’n algunes idees per exposar als pares. Hem d’evitar fer sentir culpables els pares. L’important 
és que captin que tots (també els catequistes i la parròquia) som responsables de l’educació dels seus 
fills, i entre tots hem de cercar la manera de procurar un ambient educatiu a casa i en la comunitat cris-

ESCOLTAM LA PARAULA3

PER A INICIAR
Dinàmica dels valors per a una nova societat

APROFUNDIM4
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tiana. El procés d’iniciació cristiana ens ajudarà a anar trobant entre tots el disseny d’aquest ambient.
Ho paga que insistim en la necessitat de trobar temps per a estar amb els fills, un temps educatiu. 
Els fills necessiten temps. Serà bo convidar els pares a trobar durant la setmana un temps sagrat, 
per exemple durant les menjades o un altre que acordi la família. 

REEXPRESSIÓ5
Proposam als pares que comentin en petits grups dues preguntes:

Què és el que més t’apassiona de la teva experiència de ser pare o mare? 
Per respondre pots comentar experiències personals.

Quins són els problemes que et preocupen més de l’educació dels teus fills, o quines són 
les teves necessitats en aquest aspecte?

Primer hauran de pensar la pregunta personalment; també es pot fer en parella. Llavors ho posaran 
en comú. D’entre els problemes, es triaran els més comuns a tots. 

El catequista pot comentar que en allò que els apassiona hi ha la força que tenen els pares i que els 
dóna Déu per afrontar les dificultats i els problemes. Convé que en posi exemples. 

Després s’inicia un diàleg per cercar els criteris educatius que cadascú adoptaria per afrontar la pro-
blemàtica més comuna. Se cerca arribar a un consens amb els criteris i es fa el pacte de posar-los 
en pràctica. 

Se’n podrà revisar la pràctica en reunions posteriors, així com tractar els altres problemes o neces-
sitats que no han pogut ser reflexionats. 

Pares i fills junts hauran de cercar la festa i la història del sant del seu nom, i en el racó de pregària 
que tenim a casa posaran l’estampa o una foto del patró del poble, i si volen, del sant del seu nom. 

En la celebració els farem entrega d’un ciriet per instal·lar en el racó de pregària de casa. 

k
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COMPROMÍS EN FAMÍLIA6


