
3. Col·laboració amb el col·legi. 

Els pares són els primers mestres que eduquen als seus fills. Es tracta 
d'un deure i d'un dret “essencial, primari, insubstituïble i inalienable”

13
. 

Aquesta responsabilitat, per tant, no pot ser delegada a altres institucions 
que, lluny de suplantar la missió educativa dels pares, s'han de posar al seu 
servei. Els pares no poden deixar la tasca educativa en mans de l'Estat o de les 
diferents centres educatius. En aquest sentit, cal insistir en la participació activa 
dels pares en el projecte educatiu del col·legi i en les diferents associacions de 
pares d'alumnes

14
. 

D'altra banda, el respecte al protagonisme que els pares han de tenir en 
l'educació dels fills reclama que l'Estat els faciliti l'elecció dels centres educatius i 
que no vulneri el dret primari que tenen els pares per a determinar el tipus de 
formació moral que desitgin per als seus fills. “L'Estat no pot imposar 
legítimament cap formació de la consciència moral dels alumnes al marge de la 
lliure elecció dels seus pares”

15
. 

Conclusió. 

En aquestes dates nadalenques, posem la mirada i el cor en Maria i 
Josep, a qui el Pare va encomanar la missió de ser els primers mestres de 
l'educació humana del Verb encarnat. En la seva llar santa, “el nen anava 
creixent i s'enfortia ple de saviesa, i la gràcia de Déu estava amb ell”

16
. 

Volem encoratjar als pares, que, a exemple de la llar de Natzaret, estan 
construint les seves famílies com Esglésies domèstiques. Enmig de les 
dificultats, els sacrificis i els obstacles, compten amb la gràcia que van rebre en 
el sagrament del Matrimoni per a educar als seus fills en la fe i en l'amor. No 
tingueu por! El do de l'Esperit Sant sosté i anima els esforços dels pares que 
“impacten profundament en el cor dels seus fills, deixant petjades que els 
posteriors esdeveniments de la vida no aconseguiran esborrar”

17
. 

 
Els Bisbes la Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar. 

 

 

 

13.- Ibíd, 176 

14.- CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Directori de la pastoral familiar de l'Església a Espanya, 180-184 

15.- ID., La Llei Orgànica d’Educació (LOE), els reals decrets que la desenvolupen i els drets fonamentals de pares 

y escoles. Declaració de la Comissió Permanent (28 de febrer de 2007). 

16.- Lc 2, 40. 

17.- JOAN PAU II, Familiaris consortio, 60 
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Cada vegada amb més insistència, s'està posant en relleu en la nostra 
societat com l'educació dels nens i dels joves constitueix un problema social 
greu. Els recents actes de violència juvenil, donats a conèixer pels mitjans, fan 
créixer una preocupació que cada vegada es fa més intensa en la societat. 

Constatem amb inquietud que alguns pares han fet abandó d'una missió 
que els competeix a ells de manera principal: ser els primers educadors dels 
seus fills. Compartim la preocupació de molts pares que comproven la injusta 
ingerència del sistema educatiu al pretendre imposar una determinada educació 
moral, suplantant així una responsabilitat que els competeix només a ells. 

A més, molts mestres veuen com la seva autoritat es posa en dubte i la 
seva labor educativa, en moltes ocasions, no troba el suport institucional ni per 
part dels pares dels seus alumnes. 

Per això el Sant Pare ha parlat “d'una «gran emergència educativa», 
confirmada pels fracassos en els quals amb massa freqüència desemboquen els 
nostres esforços per formar persones sòlides, capaces de col·laborar amb els 
altres i de donar sentit a la pròpia vida”

1
. 

1.- BENET XVI, Carta sobre la tasca urgent de l'educació (21 de gener de 2008). 
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1. Formar la llibertat en la família 

L'amor és “la vocació fonamental i innata de tot ser humà”
2
. Aquesta és la 

veritat que orienta i dóna sentit a una educació humana integral que es veuria 
extraordinàriament empobrida si “es limités a proporcionar nocions i informacions 
deixant a un costat la gran pregunta sobre la veritat, especialment de la qual pot 
servir de guia en la vida”

3
. 

Aquesta vocació a l'amor té com fi la lliure donació a altra persona per a 
construir amb ella una comunió de persones. L'educació, per tant, està orientada 
a formar a la persona perquè sigui capaç de viure l'expressió plena de la llibertat: 
lliurar la pròpia vida amb el do sincer de si mateixa, a imatge de la donació plena 
que Jesucrist fa permanentment a l'Església

4
. 

El lloc propi i més fonamental on la persona rep aquesta educació és la 
família. En el clima de confiança propi de la llar, els fills reben l'experiència 
fonamental de ser estimats, i són instruïts de manera natural per a aprendre el 
significat de la veritat i del bé en les seves diferents manifestacions que els 
obren a una vida social. 

No obstant això, aquesta primera educació moral és insuficient. El pas a 
una llibertat madura requereix que els fills siguin capaços de triar, en les 
múltiples circumstàncies de la seva vida ordinària, aquells béns concrets que 
possibiliten anar construint la seva vida en l'amor. Es requereix, per tant, una 
adequada educació en les virtuts

5
 perquè els fills adquireixin els hàbits que 

formin el seu caràcter i dirigeixin permanentment la seva llibertat a la veritat. 

Per a això és necessari, en primer lloc, el testimoniatge moral dels propis 
pares, “que eduquen no tant pel que diuen quant pel que viuen”

6
. Són ells, amb 

la coherència de la pròpia vida, els primers testimonis de la veritat i del bé
7
. Unit 

a això, es fa especialment necessari, en una societat mancada d'autèntics 
exemples, la presentació de testimonis morals que fomentin en els fills el desig 
d'una vida virtuosa. La vida dels sants es mostra així com un mitjà educatiu de 
gran eficàcia. 

L'educació en les virtuts que es realitza en la família requereix l'equilibri 
entre llibertat i disciplina: “Sense unes regles de conducta i de vida, aplicades 
cada dia  fins  i  tot a les  petites  coses,  no  es  forma  el  caràcter  ni  un  queda 

2.- JOAN PAU II, Familiaris consortio,11. 

3.- BENET XVI, Carta sobre la tasca urgent de l'educació (21 de gener de 2008). 

4.- Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Directori de la pastoral familiar de l'Església a Espanya, 34 

5.- “Des dels temps de Plató, la instrucció no consisteix en una mera acumulació de coneixements o d'habilitats, 
sinó d'una paideia: una formació humana en les riqueses d'una tradició intel·lectual encaminada a una vida 
virtuosa”, BENET XVI, Discurs en la trobada acadèmica en el saló Valdislav del Castell de Praga (27-09-2009). 

6.- CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Directori de la pastoral familiar de l'Església a Espanya, 178 

7.- Cf. BENET XVI, Carta sobre la tasca urgent de l'educació (21 de gener de 2008). 

preparat per a afrontar les dificultats”
8
. D'aquesta manera es va creixent en la 

col·laboració amb altres persones en el sentit del bé comú. 

Finalment, aquesta educació per a adquirir una vida virtuosa reclama un 
acompanyament intens per part dels seus pares, dedicant el temps necessari per 
a ajudar als seus fills a destriar la veritat, especialment en aquells àmbits que 
tenen una major presència. Aquest és el cas dels mitjans de comunicació, el 
creixement dels quals i disponibilitat han brindat oportunitats excepcionals per a 
enriquir la vida dels individus, i de les famílies, però al mateix temps que són una 
riquesa, són també un desafiament per a l'equació dels fills per la ingent 
quantitat de missatges, sovint contradictoris i d'una extraordinària rellevància 
moral

9
. 

En aquest seguiment permanent, la cohesió i unitat dels pares, fruit de la 
fidelitat conjugal, constitueix el mitjà imprescindible per a la tasca educativa de la 
família. La ruptura del vincle conjugal suposa un dolorós obstacle en l'educació 
dels nens i dels joves. 

2. Educar la fe en la família 

Amb paraules del Sant Pare, “en l'origen de la crisi de l'educació existeix 
una crisi de confiança en la vida”

10
. D'aquesta manera, donar raons de 

l'esperança constitueix un element bàsic en la tasca educativa que els pares han 
de realitzar. I en concret, presentar la font de tota esperança, l'Amor etern de 
Déu que acompanya a la persona durant tota la seva vida i que no es rendeix 
davant cap infidelitat. 

La missió dels pares en aquest punt és insubstituïble, ja que ells són els 
primers transmissors de la fe i els custodis del creixement de la vida rebuda en el 
baptisme. D'aquesta manera participen de l'autoritat i de l'amor de Déu Pare i de 
Jesucrist Pastor, rebent de l'Esperit Sant els dons que necessiten per al 
creixement humà i cristià dels seus fills

11
. 

Els pares porten a terme aquesta missió il·luminant els esdeveniments de 
la vida familiar amb la fe, l'oració i la celebració dels esdeveniments, i amb una 
col·laboració activa en la formació religiosa que els seus fills reben en la 
parròquia o en els col·legis. “En la catequesis i tot el procés d'educació en la fe 
és essencial la cooperació dels pares perquè existeixi una veritable transmissió 
de la iniciació cristiana de la fe”.

12 

8.- Ibíd. 

9.- CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Directori de la pastoral familiar de l'Església a Espanya, 179 

10.- BENET XVI, Carta sobre la tasca urgent de l'educació (21 de gener de 2008). 

11.- Cf. JOAN PAU II, Familiaris *consortio, 38 

12.- CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Directori de la pastoral familiar de l'Església a Espanya, 183. 
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