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L’ESCOLTA I EL DIÀLEG

FINALITAT I CONTINGUTS

Amb els nins en aquesta trobada ens aproximarem a la Paraula de Déu, i treballarem l’actitud de 
l’Escolta de la Paraula. També en aquesta trobada celebrarem la signació i el lliurament dels Evan-
gelis. Així que ens ha semblat oportú que en l’itinerari dels pares tractem l’actitud de l’escolta i el 
diàleg.

k Verificar l’experiència de comunicació en la família, creant les premisses necessàries per 
arribar a la presa de consciència que una autèntica capacitat de diàleg i d’escolta humana 
és el camí obert per a l’acollida d’una Paraula altra. 

k L’experiència de la relació és evidentment alimentada de la capacitat de comunicació. És 
urgent reprendre amb els pares i mares aquest aspecte de la convivència familiar ajudant-los 
a encaminar-se cap a una plena maduresa de diàleg. La primera passa indispensable és la 
de l’escolta. 

MATERIAL

 Bíblia
 Fotocòpies de la fitxa per als pares

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 PER A INICIAR: COM ENS COMUNICAM?

Començam la dinàmica demanant dos voluntaris. Els treim defora de la sala i els donam a cadascú 
una notícia del diari que han de contar als participants. És important insistir que la seva missió és 
contar el fet. Ells el contaran un després de l’altre. 

A la resta de pares i mares que han quedat a la sala els explicarem que amb el primer participant 
hem de tenir una actitud de no-escolta total, fent veure que passam molt d’ell. En canvi, al segon 
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l’hauran d’escoltar amb molt d’interès. 

Després dels dos experiments de “laboratori” és important que en reflexionem. Per això es pot ence-
tar el diàleg demanant-los que ens contin què ha passat o què han sentit. El que sí que val la pena 
és demanar-los que concretin el màxim en els detalls que han fet que un no se sentís escoltat i l’altre 
sí; o bé, què és el que han fet per no escoltar o per escoltar... 

La dinàmica ens ha de conduir a la presa de consciència que la comunicació no és exclusivament 
verbal, sinó que es nodreix de totes les dimensions que la persona posa en joc en les relacions. Per 
això, l’aspecte no verbal hi fa un paper fonamental. No podem donar per suposat que quan un parla 
ja hi ha comunicació perquè l’altre escolti... 

Convé subratllar que en la comunicació, més que el contingut, el que resta en la memòria és la 
relació (basta mirar la nostra història: de les persones que recordam que ens han marcat la vida, 
no recordam gaire discursos, recordam com vivia...). La relació que tenim amb aquestes persones 
diversifica el valor i el sentit dels continguts. 

APROFUNDIM2
Proposam a continuació el text “La bona escolta” (fitxa). El podem llegir i comentar, o partir d’aquest 
text per exposar breument algunes coses sobre la importància de l’escolta en la comunicació. 

a) Moment de treball personal

Respon a les preguntes següents:

REEXPRESSAM3

k Recorda algun moment en què t’hagis sentit escoltat profundament o has escoltat així.
k Per quines actituds has percebut que ha estat una bona escolta?
k És important que en descriguis bé els detalls per poder-los compartir. 

b) Moment de treball en parelles

Convidam les parelles a compartir les preguntes anteriors. Si en algun cas manca un pare o una 
mare, es pot fer un grupet petit, o simplement passar al moment tercer.

c) Moment de treball de grup

Es verifica aquest moment de reexpressió. No es tracta de fer una posada en comú, però sí de 
compartir observacions, dificultats i valoracions...
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Després d’escoltar la Paraula, es bo que un dels catequistes-acompanyants faci una breu cate-
quesi. Li poden ajudar les següents paraules: 

També Jesús ha comunicat amb signes i no sols amb paraules. Per fer evident que Déu actua 
per la salvació de l’home, abans de la resurrecció ha fet miracles. Amb aquests no volia  ser con-
fós amb un guaridor que cerca èxits, sinó que volia donar a conèixer concretament el mode de 
comportar-se Déu vers la humanitat. Escoltem-lo. 

Fixem-nos en els dos personatges que es troben amb Jesús. Jaire s’hi acosta i, com que el coneix, 
s’hi acosta per davant i li demana un favor. La dona, l’hemorroïssa, segurament ha sentit parlar de 
Jesús, però no ha tengut mai una conversa amb Ell; s’hi acosta molt més tímidament per darrere, 
i li toca el mantell. 

Fixem-nos com acull i escolta Jesús els dos personatges. Jesús deixa els seus plans per acom-
panyar Jaire a ca seva, i es gira demanant qui l’ha tocat. Els deixebles troben absurd que demani 
qui l’ha tocat, perquè és una multitud la que el segueix, però Jesús distingeix perfectament les 
carícies de les empentes.

ESCOLTAM LA PARAULA
Lc 8, 40-56
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