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Missatge de la lona:

A la lona veiem la imatge de Maria il·lustrada per @patite amb un 
estil jove i actual, mirant-nos amb tendresa, amb admiració, somrient.

Maria és conscient que els seu fill és un do, un regal i alhora suposa 
per a ella una gran missió, la gran missió.

Maria sempre hi serà present i alhora proveeix d’estructures i perso-
nes per acompanyar els fills, tal com li demana Jesús. Explícitament 
n’apareixen tres: la família, la parròquia i el col·legi, les tres paraules 
creuades com en el joc de Scrabble, les tres institucions unides sus-
tenten i conformen la persona, cada persona i la societat.

Maria porta un cor al pit, el seu cor per davant d’ella, el seu amor 
incondicional per cadascú de nosaltres, t’estima per ser tu, no per 
ser o actuar d’una determinada manera, és més, t’estima sempre, 
també quan a tu mateix et costa fer-ho.

En el “i” “d’Ací” apareix la icona de d’ubicació, fent al·lusió al llen-
guatge “digital” tan utilitzat ara.

On hi estiga aquest lema i es vega, hi ha la Mare: a la lona del col·le-
gi, a les pàgines de l’agenda, al marcapàgines del llibre que estàs 

“Al costat de la creu de Jesús estaven la seua mare, la germana 
de la seua mare, Maria, la de Cleofàs, i Maria, la Magdalena. 
Jesús, al veure la seua mare i al costat d’ella al deixeble al qual 
estimava, va dir a la seua mare: «Dona, ací tens el teu fill». Després, 
va dir al deixeble: «Ací tens la teua mare». I des d’aquella hora, el 
deixeble la va rebre com pròpia.”     Jn 19. 25-27

ACÍ TENS LA TEUA MARE!

LEMA DEL CURSO 2022-23
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Missatge del lema:

María gesta en el seu ventre Jesús. El col·legi, la parròquia, la famí-
lia, cada grup del qual formem part, és un úter on creixem i Maria 
està present.

La mare, durant l’ embaràs, conscientment i voluntàriament no pot 
fer res per garantir cadascun dels moments de desenvolupament 
del fill i alhora té una gran responsabilitat en que la gestació es 
desenvolupe de forma òptima.

Això mateix passa al llarg de tota la vida de cada persona, centrem-nos 
en l’àmbit escolar: els alumnes venen, creixen, interactuen, aprenen,... 
El col·legi realitza actuacions amb ells, en ells i per a ells, exerceix 
una gran influència. És molt important el que el col·legi fa o deixa 
de fer i com ho fa, i alhora no és possible establir una relació causal 
de l’acció educadora i el desenvolupament integral dels alumnes.

El col·legi té el privilegi de ser testimoni atent del creixement de 
l’alumne en totes les dimensions de la persona i així també passa a 
la família i a la parròquia.

Som conscients   Estem atents

La mare s’ha d’alimentar, dormir, fer exercici físic adequat a ella i 
a la seua condició d’embarassada i també descansar, evitar riscos, 
portar una vida sana lliure d’alcohol, drogues,... res d’això, junt o per 

llegint, és a dir: al col·legi, a casa, a la parròquia, al carrer, ..., arreu hi 
ha la teua Mare, la nostra Mare.

La mare ens regala saber-nos i sentir-nos Fills i ens fa Germans. No 
importa l’edat que tingues o el moment de la vida en què et trobes, 
Maria et dona identitat de Fill.

Del lema eixen dues fletxes, una cap a la imatge de Maria, l’altra cap 
a les paraules entrecreuades de família - parròquia - col·legi. Durant 
aquest curs ens proposem buscar/trobar Maria amb nosaltres en 
tot lloc i especialment a la nostra família, a la parròquia i al col·legi. 
Ningú sol, ningú orfe, tots amb la Mare.

Darrere de l’Scrabble la imatge de la Paloma simbolitzant l’Esperit 
Sant, el necessitem cadascun de nosaltres i en cadascuna de les 
institucions, el necessitem present en la nostra família, en el col·le-
gi i en la parròquia, necessitem que els seus dons ens ajuden en el 
caminar d’aquesta vida.

Com a fons del propi lema i de la imatge de Maria, apareixen dife-
rents tipus de flors, a fi de dotar de bellesa i suau aroma aquest espai.

? ?
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separat, fa que l’embrió en el període de gestació es desenvolupe 
seguint el procés natural, però si això no ho cuidem, podria fer mal-
bé el fill i néixer amb malalties, limitacions, ... fins i tot no arribar a 
complir-se l’embaràs.

El mateix passa a l’escola, a la parròquia, a la família i a cada grup 
on els alumnes s’alimenten, creixen i es desenvolupen, úters on 
seguim creixent cada dia. Ens hem de cuidar, hi ha coses que ens 
construeixen a nosaltres i als altres i d’altres que dificulten el nostre 
creixement i el dels altres, com en l’embaràs.

QuE ens construeix QuE dificulta 
el creixement

La mare no sap “el que ve” ni el que li suposarà: ¿Serà un embaràs 
“senzill”?, ¿tindrà complicacions?, ¿haurà de fer repòs?, ¿arribarà a 
terme l’embaràs?

Totes les nostres mares, el van acollir i van dir “Sí”.

L’escola no sap tampoc com ha de ser el nou alumne i la seua fa-
mília, simplement els acull i també diu “Sí”. Una cosa és segura: és 
un alumne que necessita tutor grupal, un acompanyant individual, 
un programa de desenvolupament emocional, d’educació afectiu 
sexual, necessita educar la seua dimensió transcendent, viure l’expe-
riència d’oració davant el santíssim, trobar-se amb Jesús en l’oració 
del matí,... Tot això li va a conformar en la persona que va a ser i res 
d’això ho “garanteix” alhora.

L’Esperit Sant intervé en l’elecció del col·legi que fa la famí-
lia. Si no, perquè el seu fill en aquest col·legi?, Déu ho ha previst 
així?; per què tu treballes en aquest col·legi i no en un altre?, per 
què ets tutor d’aquest curs i acompanyant d’aquest alumne? 

Estem atents a les intervencions 
de lEsperit

El “Sí” de Maria va portar al món Jesús, el nostre Salvador, i ja res 
serà igual per a cap persona. El “Sí” de cada mare ha portat a aquest 
món persones concretes: professors, companys, directors, sacerdots, 
amics, alumnes, que van a col·laborar en la conformació de moltes 
persones. El col·legi, la parròquia i la família ens conformen, i nosal-
tres els conformem.

NingU sol, ningU orfe,
tots amb la Mare

La Mare, el col·legi, la família, la parròquia: acull, cuida, s’ocupa, 
vetlla, prega, escolta, observa, corregeix,...  ESTIMA.
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