
Enguany les 36 escoles Vedruna Catalunya, estrenem nou Objectiu Educatiu enfocat a
descobrir i identificar les múltiples MIRADES que en el nostre dia a dia transmetem i al
mateix temps ens arriben per part de les persones i de l’entorn, més pròxim o llunyà, que
ens envolta.

Educar la mirada per Aprendre a “ Mirar” amb Sentit, de manera Conscient i també
Connectada a UN MATEIX, als ALTRES i al MÓN, serà el treball que ens ocuparà durant
els propers tres cursos:
Curs 21-22: Mirades amb Sentit.
Curs 22-23: Mirades Humanes.
Curs 23-24: Mirades de Servei.

Donarà força i coherència al propòsit, l’Apadrinament d’un Projecte Solidari anomenat
36 Mirades, que ens farà estar compromesos, actius i en contacte amb una història real,
vinculada a un país concret  i arrelada a un context geogràfic i social molt diferent al nostre.

Amb aquest Projecte, se’ns obrirà inevitablement, una Finestra al Món! amb el que
afortunadament creixerem com a persones i aprendrem a identificar tot allò que ens apropa
però també ens separa, valorant més i millor el que tenim.

D’aquest Projecte, així com de les activitats més representatives vinculades al treball que
ens ocupa, us anirem informant durant el curs.

Gràcies

JOC DE MIRADES (JORDI ABELLAN DEU)

Miro com em mires
amb mirades sense miraments.

En cada moment, al mirar,
els teus ulls miren diferent.

Mira tu!... De quantes maneres mires?



Mirada càlida, mirada distant.
Mirada d’enteniment, mirada innocent.
Mirada de desig, mirada de cansament.
Mirada d’il•lusió, mirada desesperada.
Mirada amorosa, odi a la mirada.
Mirada riallera, mirada esporuguida.
Mirada joiosa, mirada de melangia.
Dolçor a la mirada, mirada dura i punyent.
Mirada còmplice, mirada excloent.

Miríades de mirades teves.
Miríades de mirades, cap a tu, admirades.

Miro com mires
sense que miris que et miro.

I miro dins meu
què em desperta el teu mirar.
Mirant d’entendre,
mirant de veure al mirar.


