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La proposta que es fa per a aquest inici de curs és
“AMB COR I SENY”.
L'ésser humà és divers i múltiple, en tant que
pertanyent a la humanitat (creences, races, ideologies,
etc.) i com a individu. Tenim intel·ligències diverses,
formes de ser diverses en funció de l'entorn, del
context i, principalment, del nostre estat emocional.
No podem separar el nostre ser, del nostre sentir i del
nostre fer. Funcionem com una màquina amb diversos
programes de funcionament i no sempre ens correspon
a nosaltres elegir quin és el que es posarà en marxa.
Proposem, per tant, de connectar les dues entitats que
configuren i esbiaixen la nostra forma d'actuar: El cor i
el cervell.
Som éssers intel·ligents, tenim capacitats molt distintes
i en distint grau de desenvolupament. Som capaços de grans coses. Però Déu, que ens
ha creat a imatge i semblança seva, ens ha dotat d'un cervell amb una complexitat
immensa, però, sobretot, d'una capacitat d'estimar encara més immensa. És per això
que la proposta que fem és integrar el seny, amb les seves múltiples intel·ligències, i
amb totes les seves capacitats executives, junt amb el cor, és a dir, amb la capacitat
d'estimar i de servir als altres.
Per això hem de proposar als nostres alumnes que construeixin un accés des del cor fins
al cervell, que construeixin un suport fort i ferm que els permeti de transitar des de les
accions fins a les emocions, de les intel·ligències als sentiments, perquè, cada vegada
amb una facilitat i comoditat més gran, puguin prendre decisions intel·ligents i
emocionades, dirigides al bé i amb brillantor.
Ha de ser un camí ferm, sòlid, que aguanti la liquiditat de la societat actual, que
romangui indestructible davant els envits del pas del temps, dels temps de crisi personal
i moments de fracàs.
Només construint sobre Jesucrist, roca ferma en qui recolzar els nostres somnis, els
nostres desitjos i els nostres anhels, podrem unir cor amb intel·ligència d'una manera
ferma, humana i gairebé divina. És Jesús i el seu missatge, la seva paraula i la nostra fe
en Ell, el que permetrà als nostres educands ser persones assenyades i amb amor.

