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Editorial
Temps d'incerteses: La Bressola fa front
Ja fa un parell d'anys que, a aquests editorials, anem 
anunciant temps difícils en general i a la Bressola en 
particular: tenint en compte aquestes previsions ja 
vam haver de reduir  alguna plaça de mestre a l'escola 
del Vernet, vam augmentar el nombre d'alumnes per 
classe gràcies a l'esforç dels mestres i de la resta del 
personal que tots hem d'agrair.
La Bressola havia anticipat la crisi... gràcies a aquesta 
anticipació hem pogut restablir l'equilibri de comptes 
pel 2009 i 2010. Hem de confessar però que ens 
havíem quedat curts i que la crisi és més important 
que el que ens esperàvem:
· Reducció de places de l'Educació Nacional
· Retallades pressupostàries possibles de la Generalitat.
· Retallades del Ministeri del Treball (CAE)
· Morositat dels Ajuntaments adherits als Amics de la 
Bressola 

Si afegim a aquestes dades la desaparició de la petita 
subvenció de funcionament del Consell General i el no 
pagament pels alumnes de la nostra secundària del 
transport escolar, l'acumulació d'aquestes retallades 
situa la Bressola en una situació molt delicada i per 
primera vegada a la seva història es planteja tancar un 
centre per motius econòmics.
Aquests fets es produeixen en un moment en què les 
nostres escoles tenen més èxit que mai:
Un creixement del 17% (el més important de tot l'estat, 
les escoles privades franceses han crescut d'un 3 %) 
Dos anys seguits amb 100% d'èxit al “Brevet” i, pels 
exalumnes, 100% d'èxit al Bac (Selectivitat).

La Bressoleta, A La Bressola arriba la retallada Il·lustracions de Jordi Sanahuja

És indubtable que la Bressola, amb els seus 35 
anys d'història, ha posat en marxa un petit sistema 
educatiu adaptat als nous temps i a la nova realitat 
transfronterera de les nostres comarques (Espai Català 
Transfronterer), la qualitat de la immersió ha millorat 
a tots els centres, la participació dels exalumnes als 
projectes de l'entitat posen de manifest el fort lligam 
que existeix entre la Bressola i els adolescents que 
en varen sortir.
Els projectes com “Musiquetes per la Bressola” 
o “+Cançonetes per la Bressola” i llur important 
mediatització (TV3, Canal 33 amb “Bressola de 
Nadal”), l'enfortiment de l'estructura de Direcció amb 
un Consell d'Administració més ample i un equip directiu 
professional al voltant del Director General donen a la 
vegada més volada al projecte i més coherència interna.
Ho necessitarem més que mai per fer front als sacrificis 
que imposarà la crisi que, és important de recordar-ho, 
és conseqüència de circumstàncies exteriors.
La solidaritat entre escoles, la coherència dels 
equips, l'enfortiment dels “Amics de la Bressola” (que 
encara ha augmentat el nombre de socis i les seues 
activitats), la relació transparent amb les famílies i els 
Consells d'Escola, la coherència de la Direcció seran les 
nostres millors armes per afrontar aquest període tan 
difícil per tothom.

Joan Pere Le Bihan i Rullan
Director General

La Bressola
Carrer Natura
66000 Perpinyà
Tel.: 04 68 66 50 01
Fax: 04 68 62 24 60
www.bressola.cat
secretaria@bressola.cat

Escoles catalanes, associació Llei 1901. Amb contracte amb l’estat d’ençà del 1995

La Bressola, Escoles laiques catalanes de la Catalunya del Nord

Amics de la Bressola
Gran Via de les Corts Catalanes, 592 1r
(seu del Centre Comarcal Lleidatà)
08007 Barcelona
Tel.: 93 518 18 55
www.amicsbressola.cat
amics@bressola.cat

Amb el suport de:

CREU DE
SANT JORDI
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EL RECICLATGE
a La Bressola de Nyils

El Sr Arnau Pol del "Sidetom 66" va iniciar els 
alumnes de primària a la tria de les deixalles. 
A través d’aquesta animació, els alumnes van 
ser sensibilitzats a la necessitat de preservar la 
natura tot i reciclant els envasos que es troben 
en la nostra vida quotidiana. Els nins ja coneixien 
el tema i es van mostrar força interessats i 
participatius durant les xerrades en les quals tots 
tenien una cosa per dir.
Va ser alguns dies més tard, que els nins van 
investigar en el poble de Nyils mateix per mor de 
veure com eren aquests contenidors que permetien 
de reciclar...
Ara, que ja saben com fer-ho tots volen actuar a fi 
de salvaguardar el nostre planeta.

Per a la Candelera
els alumnes de Nyils preparen
creps per a l’espertinar

Petits i grans van posar prou temps per fer  un centenar 
de creps per a l'espertinar. Però en alguns minuts ja 
van ser tots menjats.
Alguns hi volien nata d’altres sucre i llimona i els més 
llaminers xocolata. El cas és que, van agradar a tothom 
i ben aviat no en va quedar cap.

Anem a l'escola

mmmm!
Que
  bons!

Ex-alumnEs dE la BrEssola 
s'ofErEixEn pEr a fEr cangurs 

(BaBy sitting) 

En català

Per a més informació

podEu contactar amB la

sEcrEtaria dE la BrEssola al 
tElèfon 00 33 468 665001
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Anem a l'escola

Carnestoltes a Prada

Carnestoltes a Sant Galdric

Carnestoltes a Càldegues

Carnestoltes a El VernetCarnestoltes al Col·legi Pompeu Fabra

Carnestoltes a El Soler

Tortells de reis a Nyils

Carnestoltes a Sant Esteve
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LA BRESSOLADA 2011
AMB CORATGE!
Malgrat un context econòmic incert 
que podria contemplar fins i tot el 
tancament de La Bressola de Càldegues 
a Cerdanya, LA BRESSOLA decideix de 
tirar endavant més que mai amb la 
seva "Festa" anual donant-li tanmateix 
un caire reinvidicatiu i més popular.

La implicació de les famílies i dels 
equips professionals i associatius de 
tota LA BRESSOLA farà que enguany 
aquesta celebració recapti més diners 
que anys anteriors

El vostre suport serà de gran ajuda per 
a garantir la continuitat de les nostres 
escoles.

Veniu i junts ho aconseguirem !

A més, tenim un cartell d’excepció 
amb el concert d’OBRINT PAS.

Dissabte 28 de maig 2011 a partir 
de 10h30 a la passejada palau de 
congressos de Perpinyà

10h30 Espectacle dels alumnes
de la bressola

11h30 Gran Cercavila reinvindicatiu pels 
carrers de Perpinyà amb els Gegants 
de Taltaüll i els Sorollosos del Riberal

13h dinar popular sota els plàtans de la 
passejada.

15h grup d’animació infantil País de Cotó 

16h castellers AMB LES COLLES DEL 
RIBERAL I DEL VALLESPIR 

CONCERT DE NIT AMB

OBRINT PAS

Notícies
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De portes endins

QUÈ EN FEM DE LES TRADICIONS? 
+ Cançonetes per la Bressola
Cesc Franquesa

Les festes de Nadal solen ser un motiu per fer aparèixer 
novetats discogràfiques, entre elles, enguany, el disc 
“+ cançonetes per la Bressola” sota la batuta magistral 
d'en Xavi Lloses i amb la participació de primeres veus 
del panorama musical de casa nostra.
Les virtuts d'aquest treball són moltes: la revaloració 
de temes del nostre repertori tradicional, el  suport 
a la tasca educativa que desenvolupa la Bressola a 
la Catalunya Nord, la conjunció de veus veteranes 
de la cançó amb d'altres de més novelles i fins 
i tot amb les de la mainada de la Bressola, la gran 
qualitat musical de les adaptacions d'en Xavi Lloses, 
i ne podríem encara esmentar més. Però la que avui 
voldria destacar, és una aportació particular, un regal 
que nos fa la Lídia Pujol (de bracet amb en Miquel 
Pujadó) a la cançó El Mariner.

En la versió tradicional, quan la donzella deplora la 
seua sort esmentant que ella és la més bella de  tres 
germanes que són, el mariner la reconforta, li diu 
que no ha de patir pas per una vida de marinera, que 
gaudirà d'una vida de reina, ja que ell és el fill del 
rei d'Anglaterra. I vet-ho aquí, conte contat i conte 
acabat, ell ja ho ha dit i ella... contenta. A tots nos 
sembla una bonica cançó d'amor però és cert que, 
sota el velam de la lírica tradicional en aquest cas (i 
en d'altres) hi navega una imatge del rol de la dona 
que els professionals docents no hauríem de voler 
transmetre a la mainada que tenim sota la nostra 
responsabilitat.
Què hem de fer aleshores? Abandonem tots aquells 
referents de cultura popular i tradicional que comportin 
un missatge poc escaient amb la nostra cultura actual? 

La Lídia Pujol, en aquest cas, ha optat per modificar 
la lletra, o més ben dit, per completar-la, afegint uns 
darrers versos en els quals la donzella planta cara i 
reivindica el seu dret a decidir, ella també, i a fer camí 
de bracet si ho acorden plegats. I a més a més ho fa 
amb tal encert que és possible que, si trobem entre 
l'auditori algú que desconegui la lletra original, pugui 
pensar que aqueixa ha estat així “de tota la vida”.
Evidentment, no tots tenim les capacitats per modificar 
les lletres de les nostres cançons de la mateixa manera, 
però és que tampoc cal! El nostre patrimoni cultural 
és el que és: ric, abundant, preciós, però de cops pot 
portar amagades formes del passat que avui no nos 
convenen tant. El que sí seria interessant és que 
tots els que compartim la tasca d'educar tinguéssim 
el reflex de pensar què transmetem quan utilitzem 
aquest patrimoni i, quan cal, fóssim capaços, si més 
no, de parlar-ne amb els nostres alumnes, d'ajudar-
los a fer aquesta anàlisi i a adquirir, ells mateixos, 
aquest reflex, la capacitat d'observar i d'analitzar, tot 
coneixent i estimant les nostres tradicions.
Recordem que “+ cançonetes per la Bressola” ha pogut 
veure la llum gràcies a la generositat d'un munt de 
professionals que hi han posat tot el cor per donar 
suport a la tasca de la Bressola.

A tots ells, MOLTES GRÀCIES!

De portes endins
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UNA MANERA DE FER ESCOLA

De portes endins

Cesc Franquesa

Els temps canvien i les societats evolucionen. És un 
fet i una sort.
Ens els darrers anys hem assistit sovint al debat sobre 
el respecte. Semblaria ser que els joves d'avui ja no 
manifesten el mateix respecte que abans, que se tracta 
d'una noció que les famílies o l'escola (segons quin 
sigui el dit acusador) han deixat de transmetre. Més 
enllà d'intentar esbrinar qui és el que ha dimitit en la 
transmissió d'aqueixos valors el que podem constatar 
és que les coses canvien, els models familiars, en no 
massa temps han passat de llars de tres generacions 
a llars de dues generacions, famílies monoparentals, 
famílies reconstruïdes,... Els mitjans de comunicació 
han entrat als menjadors i ens han bombardejat (i 
ho continuen fent) amb milions de productes sense 
els quals no podríem assolir la felicitat de cap de les 
maneres. Que ningú interpreti malament els mots, 
no es tracta de dir que els dies passats eren millors, 
només es tracta de constatar canvis, sense cercar de 
saber quina n'és la causa.
En aquest context, l'escola ha deixat de ser la institució 
encarregada únicament de la transmissió de sabers i 
ha hagut d'assumir rols que abans es transmetien de 
portes enfora. La nostra festa ja no canta, cantarem a 
l'escola, la nostra plaça ja no balla, ballarem a l'escola, 
el nostre carrer ja no juga, jugarem a l'escola, i així 
podem anar afegint, l'educació viària, la sexual, i fins i 
tot programes de ciutadania i educació cívica!
Davant d'aquest fet tenim dues opcions, nos podem 

lamentar, revoltar-nos i dir que ja n'hi ha prou, que 
l'escola no pot continuar assumint els rols que la 
mateixa societat ha deixat de banda o podem provar 
de transformar les dificultats en oportunitats. Podem 
imaginar i posar en marxa una manera diferent de fer 
escola, una escola que sigui capaç de donar les eines per 
esdevenir persones conscients i crítiques, ciutadans 
implicats, pares i mares conseqüents amb el fet de ser-
ho i, a més a més, tot aprenent matemàtiques, llengua, 
literatura, ciències i tot el que calgui.
La Bressola fa temps que treballa en aqueixa línia i, 
si bé podem dir que no hem inventat res ja que els 
referents pedagògics d'on nos inspirem es troben 
descrits des de fa anys i panys, sí que podem dir que 
comptem amb models propis, amb una manera de 
fer que pouant d'aquí i d'allà es decideix oberta, en 
moviment constant, adaptant-se al context de cada 
centre, de la direcció i de l'equip que el configura, de 
l'entorn geogràfic, de les seues dimensions,...
En el “De portes endins” que avui estrenem mirarem 
d'anar presentant, en cada edició d'aquest butlletí, 
alguna d'aquestes característiques de les nostres 
escoles. Algunes d'elles aplicades de manera 
generalitzada en tots i cadascun dels nostres centres, 
d'altres potser menys generalitzades i alguna que 
potser serà molt local, molt específica d'una realitat 
concreta.
Esperem de tot cor que us ajudi a conèixer millor la 
nostra tasca, la nostra manera de fer escola.
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OFERTES ESPECIALS als VILARS RURALS
per als AMICS DE LA BRESSOLA i la BRESSOLA

Amics de la Bressola

Per a més informació podeu visitar-ne el web: www.vilarsrurals.com

Oferta vàlida per a estades en règim de Mitja Pensió o Pensió Completa
durant la Temporada Baixa amb vigencia d'Abril a Juny de 2011.
.

15%

de descompte

Amics i amigues de la Bressola,

Sóc l’Aleix Andreu i primerament vull aprofitar aquest 
escrit per a presentar-me a tots vosaltres com a nou 
president dels Amics de la Bressola. És un gran honor 
per a mi presidir una associació com la nostra, però 
també és una gran responsabilitat que espero que 
amb l’esforç de tot l’equip que formem part de la junta 
i amb el suport de tots vosaltres, sapiguem gestionar 
com cal.

I no és casualitat que ara més que mai us demani el 
vostre suport. Tal com varem explicar en la passada 
Assemblea General de socis, estem vivint uns moments 
delicats arran de la crisi econòmica que afecta tan 
a nivell personal i familiar com a nivell de totes les 
institucions del nostre país.

La majoria d’Ajuntaments que es van fer socis 
protectors de la Bressola enguany no han fet efectiva 
l’aportació econòmica que es van comprometre a fer 
en el seu dia, i la Generalitat de Catalunya no ens 
assegura el manteniment de la subvenció que en els 
darrers anys teníem assignada pel funcionament de 
les nostres escoles. Tot hi que encara no hi ha res en 
ferm, en les converses mantingudes fins ara amb els 
representants del govern de Catalunya se’ns apunta 
que la “retallada” d’aquesta subvenció serà del 15% 
o el 20% en el millor dels cassos però algunes veus 
apunten que podria arribar fins al 50%.

No cal dir que de confirmar-se retallades per sobre 
del 20% de la subvenció ordinària de la Generalitat de 
Catalunya, sumat a les possibles retallades que puguin 
produir-se de les institucions franceses, concretament 
de la Regió Llenguadoc-Rosselló, ens posaria en una 
situació molt delicada que no permetria mantenir 
l’estructura actual de La Bressola, i que ens obligaria 
a plantejar-nos el tancament d’escoles deixant 
al carrer centenars de nens i nenes sense poder 
estudiar en català.

Nosaltres entenem que com a associació tenim 
la obligació de fer costat al nostre país, sobretot 
en moments difícils com el d’ara, i si hi ha d’haver 
retallades nosaltres també hem d’estar disposats 
a patir-ne. Per això, entenem que se’ns proposi una 
retallada de l’ordre del 10% o el 15% tal com s’està 
plantejant a la resta d’estaments del nostre país, 
però per altre banda, no entenem ni permetrem que 
la retallada a l’ensenyament en català a la Catalunya 
Nord sigui superior a la que s’aplica a la resta del país.
Per això, el suport que us demano va en el sentit de 
fer un esforç per trobar noves formes de finançament 
que ens puguin ajudar a apuntalar econòmicament 

el nostre projecte de xarxa d’escoles catalanes a la 
Catalunya Nord. Però també us demano que arribat el 
moment estiguem tots a punt per fer sentir la nostra 
veu en defensa de l’ensenyament en català i evitar 
així el tancament d’escoles.

Per altre banda, en la línia d’aquests darrers anys de 
fer conèixer La Bressola a través de productes culturals 
de qualitat ( i aprofitant per trobar patrocinadors ), 
us informo que en aquests moments des dels Amics 
estem treballant en l’edició d’un llibre-CD anomenat 
“Contes de la Bressola” orientat a un  públic familiar i 
que té com a base el treball musical “Musiquetes per 
La Bressola” i una selecció de 6 de les cançons que 
estaven incloses en aquesta producció musical d’èxit 
reconegut. L’objectiu del projecte és sortir editat per 
Sant Jordi de 2011.

Finalment, vull acabar amb la presentació de tot 
l’equip que actualment formem la junta de govern:

President: Aleix Andreu i Oliver
Vicepresidenta primera: Elisenda Puig i Salvador
Vicepresident segon: Jaume Corbera i Pou
Vicepresident tercer: Antoni Teruel
Tresorer: Antoni Perera i Nabau
Secretària: Montserrat Higueras i Tobajas
Vocal: Josep Oriol Magriñà i Domingo
Vocal: Ricard Gené i Casals
Vocal: Climent Miró i Tuset
Vocal: Xavier Castells i Domingo
Vocal: Joan Marcos i Gonzalvo
Vocal: Oriol Gil i Sanchis

Representants Catalunya del Nord
Joan Pere Le Bihan
Eva Bertrana
Francesc Franquesa

Moltes gràcies!

ALEIX ANDREU i OLIVER
Nou president de l'Associació d'Amics de la Bressola



Associació per a l'educació i la cultura catalanes dels infants· 9 ·

Miquel Mayol

L'inici del camí a través alzines, i castanyers és una 
mica costerut. Al coll de la Rua, no hi ha més remei, 
cal prendre a esquerra la pista forestal que du els 
4x4 fins a l'ermita. Voragem una bonica fageda i 
passem per damunt del conducte que baixa l'aigua a la 
generadora d'electricitat a prop del veïnat de la Llau. 
Xino xano s'arriba, al cap d'unes tres hores, al refugi 
a sota de St. Guillem. Un refugi que pot abrigar sense 
problemes una dotzena de persones, amb llar de foc, 
taula i lliteres. Una bona oportunitat per una parada 
d'alguns minuts si el temps no permet de fer-la a les 
taules que hi ha més amunt. Val la pena de pagar una 
petita visita a l'arboretum que l'O.N.F. ha creat a uns 
cinc minuts a sota del refugi a les vores del camí que 
baixa a la LLau. És un arboretum de coníferes amb 
una bona trentena d'espècies diferents que vénen del 
mòn sencer.L'ermita és privada i malauradament no es 
visita. Tanmateix els propietaris l'obren als feligresos 
per les festes patronals de St. Guillem i Sta. Magdalena. 
Mes cal tirar. El Camí es recupera enllà de les taules i 
va pujant bosc amunt fins a la Roca Cocolera (1758 m) 

DES DEL BALCÓ DEL LICEU RENOUVIER, a Prada de Conflent
En Miquel Mayol ens parla d’una ruta des del vilatge del Tec (2a part)

Rutes del Canigó

on retroba una variant de la ronda del Canigó abalisada 
de grog i vermell de fet un autèntic camí ramader que 
seguirà planer fins a la cabana pastoral. L'indret té 
quelcom de feréstec. Serà prudent de fer aigua a la 
petita font que es troba a la vora del camí a un quart 
del jaç ja que la que hi ha a tocant de la cabana no 
raja sempre. La cabana sols permet a dues persones 
d'abrigar-se. Això vol dir que durant la temporada és 
millor dur una petita tenda
La segona etapa, a partir de la cabana vella és una mica 
més llarga  i més difícil. Ens ha de dur per la portella 
delsTres Vents (2621 m), els gorgs de Cadí (2.289), la 
portella de Vallmanya (2591) fins als Cortalets (2150 
m).  A uns cinc minuts de la barraca, just després del 
barranc de la Congesta, haurem de deixar el camí 
ramader i prendre una senda relativament incerta; de 
fet passat dos barrancs més (la Socarrada i la Llisverda) 
cal pujar a la vora de la Comelada. S'encontren alguns 
camins però no hi ha continuïtat. Un dia clar si hom 
sap el camí no hi ha problema. Amb boira, millor tenir 
el Gps. De la barraca a la Portella cal comptar unes tres 
o quatre hores.  A la Portella tenim a davant el Canigó, 
a sota els gorgs de Cadí, a mà esquerra el refugi de 
Marialles. Però per arribar als gorgs cal baixar a través 
d'un llarguíssim tarter saltant d'una roca a l'altra i cal 
anar molt en compte per no estrabancar-se. Enfí sem 
als gorgs riallers on faria goig de poder aturar-se. Mes 
cal seguir amunt si volem arribar en temps al refugi. 
Cal dir que el camí de pujada a la collada que de fet és 
del Canigó és força ben arreglat. La font Nostra permet 
fer una parada tot bevent -sense moderació- una aigua 
gèlida. Les ombres es van allargant cal tirar amunt.  De 
la Portella al Barbet encara una petita pujada. Després 
un bonic camí de cresta i enfí la baixada sobre el refugi 
dels Cortalets. A partir d'aquí el camí és tant transitat 
que no cal descriure-ho.
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Visiteu el nostre web amb més de 400 quadres pintats a mà.

Podem fer-vos el quadre personalitzat: mida, color i motiu.
info@artdelaterra.cat · 93 805 54 57 · Igualada

www.artdelaterra.catwww.artdelaterra.cat

Betty Faus

Tres nins, m’esperen asseguts al sofà. Un plora i els 
altres dos estan nerviosos. 
– Què ha passat? – els pregunto amb cara sorpresa.
– Que qualcús ha gitat una pedra al vidre - em contesta un.
- Qui ho ha fet?- els demano tot mirant-los als ulls
–Nosaltres no. Ho sabem però no volem dir-ho – em 
responen els dos alhora.
–I com ho farem   ara? – reflexiono uns segons, mentre ells 
esperen inquiets però convençuts de la seva decisió  
– Sabeu què podeu fer? Aneu al pati a convèncer les 
persones que ho han fet de venir a parlar amb mi.
Al cap d’uns segons tornen a entrar tots dos al 
despatx. Un d’ells em pregunta què li faré a la persona 
que ho ha fet. Els contesto que li preguntaré perquè 
ho ha fet. Perquè no comprenc el perquè un nin fa 
una bestiesa com aquesta.
–Ah, doncs... –es gira i mira el seu company tot 
indicant-li amb els ulls de parlar.
–He estat jo– em diu l’altre.
De conflictes a l’escola n’hi poden haver cada dia. 
Fins i tot entre els nins i nines de la Bressola, que 
estan tan acostumats a participar en la resolució del 
conflicte a través de les assemblees o directament 
quan els fets es produeixen. 
És molt humà equivocar-se, deixar-se endur, 
descontrolar-se, enfadar-se. És important que els 
infants entenguin que es poden equivocar, però 

que el fet de fer una cosa que no és correcta no vol 
dir que ells no siguin correctes.
Si cada vegada que un infant fa una bestiesa, ens 
mostrem sorpresos, li transmetrem que no esperàvem 
aquesta actitud d’ell i és així que li podrem donar una 
oportunitat real de millora. 
Un cop l’infant percep que ens sorprèn la seva actitud, 
necessita que el posem en confiança. És important 
que entengui que el mestre és allà per ajudar-lo en el 
camí que continuarà després de l’acte . Els mainatges 
podran explicar molt més fàcilment els fets. Quan 
es tracta d’una baralla entre dos, a vegades cal una 
estona de distanciament perquè els infants arribin 
a calmar-se o deixar de plorar. El mestre també pot 
necessitar temps. 
I a partir d’aquí entra en joc l’habilitat de cada mestre, 
el qual haurà d’intervenir i improvisar en funció del 
caràcter de cada alumnes i de la situació personal 
en què es trobi el mainatge en aquell moment. Això 
implica un coneixement de l’alumne més enllà de les 
seves capacitats acadèmiques.
– He estat jo– em diu l’altre.
– Per què ho has fet? – li pregunto curiosa i sorpresa.
– No sóc jo, és culpa del S. No parava de dir-me que 
segur que no m’atrevia a fer-ho. M’ho deia moltes 
vegades i reia. Fins que he gitat la pedra.
– Qui ha gitat la pedra?
– Jo, però és culpa del S perquè no parava...
– És en S. qui ha gitat la pedra?
– No, però...

LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A L’ESCOLA
Una tasca primordial a la Bressola
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– Qui l’ha gitat?
– Jo – em contesta abatut.
Un cop l’alumne explica allò que ha fet o allò que ha 
passat, ell mateix s’adona si el que ha fet està bé o 
no. N’hi ha que tenen més dificultat que d’altres a 
acceptar els propis errors. 
És també el moment en què el mestre pot analitzar 
la situació i avaluar si s’ha equivocat. A vegades fem 
diagnòstics erronis degut a l’inevitable etiquetatge 
dels alumnes, per manca d’informacions o degut al 
cansament i l’estrès. 
– Estic convençuda que el S. T’ha posat molt nerviós. 
Li direm que no et torni a parlar així una altra vegada.
Quan l’alumne ha acceptat la seva part de culpa es 
pot entrar a analitzar tot allò que els altres tampoc 
han fet bé, sinó, entren en un sentiment d’injustícia 
que no els permet d’autoanalitzar-se. 
Treballar l’empatia és un bon camí perquè el mainatge 
arribi a veure que és necessari demanar perdó. El fet 
de demanar perdó de veritat és molt més beneficiós 
que qualsevol càstig. Ja que la persona ferida se 
sent valoritzada i la persona que ha causat el dany 
demostra que li sap greu. En canvi, el càstig denigra 
les persones i fa créixer un sentiment de ràbia 
i injustícia que no ajuda a resoldre el conflicte i el 
deixa sempre obert. El perdó en un conflicte és un 
objectiu i una eina alhora. En tot cas aquest seria el 
tema per fer un altre article.
– La meva mare em renyarà – em diu mentre explota 
a sanglots.

– Què et dirà?
– No sé, s’enfadarà i em renyarà.
– I ja està?
A vegades, els alumnes que han comès un acte que 
no calia temen la reacció dels seus pares o la mirada 
de la resta de la gent quan se n’assabentin. És 
important calmar-los i relativitzar les conseqüències, 
però no estalviar-los-les. Si els ajudem a afrontar-
les, els donem eines per al futur.
Quan es tracta d’un alumne que repeteix sovint el 
mateix comportament, se’l pot ajudar a adonar-se 
de les petites millores per tal que no entri en el 
fatalisme i deixi de lluitar per canviar o millorar.
Tot i que he provat d’escriure un procediment 
tipus, pensi que no existeix. Cada conflicte pot ser 
resolt d’infinites maneres diferents. Hi ha molts 
factors que determinaran la manera de fer:  segons 
l’adult, l’infant,  la relació que existeixi entre ells, 
les condicions particulars, el nivell de cansament o 
l’estat emotiu en què es troba l’infant o el mestre... 
I com que els mestres sem humans, també ens 
podem equivocar.
En tot cas, les experiències que he tingut a les 
escoles La Bressola, m’han ensenyat que si posem 
els infants en situació de cooperació i de confiança, 
i sobretot si donem l’espai perquè l’infant s’expressi, 
els conflictes disminueixen considerablement i si 
se’n produeixen, es poden arribar a resoldre amb 
una certa facilitat i serenor.
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