
 

 

Manifest. Un nou currículum, un nou camp per córrer 
 
Fem cloenda d’aquesta XVIa Jornada de mestres i professors de Religió de Catalunya reprenent, 
després de dos anys, la presencialitat i, amb ella, l’acostumat manifest. Certament, la pandèmia 
ha capgirat i trasbalsat el quotidià educatiu de la classe de Religió, una classe que s’ha mostrat 
ben necessària i ha acompanyat a l’alumnat del país. La classe de Religió ha estat més que un 
suport emocional, perquè en aquests temps ha ressorgit més fortament la pregunta pel 
transcendent i la construcció d’horitzons de sentit dins la comunitat educativa. La constatació 
de la pròpia contingència humana, la pèrdua d’éssers estimats, el sentit de l’esforç, el sacrifici 
envers un bé comú... tots ells són temes de reflexió per part de la classe de Religió.  
 
Esperant deixar enrere l’etapa pandèmica s’obre, al mateix compàs, una nova perspectiva que 
és alhora tot un repte per als docents de Religió a les escoles: caminar vers l’aplicació del nou 
currículum de Religió que parla, ara sí, com la resta de matèries, en llenguatge competencial. 
Aquest currículum ha de ser pres com una oportunitat que els docents de Religió no podem 
deixar perdre. Primerament, perquè ens capacita pel diàleg amb la resta de coneixements 
gràcies al seu redactat de caràcter marcadament humanista. En segon lloc, ens possibilita com 
mai l’adaptació dels continguts i el seu arrelament a la nostra realitat cultural més propera. En 
tercer lloc, ens ofereix una posada al dia metodològica que demana que hi posem de la nostra 
part amb rigor i creativitat.  
 
Som conscients de les dificultats, la manca de comprensió o prejudicis que a voltes troba la 
matèria de Religió a les escoles. Entomem aquest nou currículum també com un repte de 
comunicació i diàleg envers la comunitat educativa, que sigui encoratjament – aquesta paraula 
tan emprada pel papa Francesc en el seu discurs de presentació del Pacte Educatiu Global – per 
posar més cor a la nostra mirada a les aules, els companys i les famílies.  
 
Finalment, volem fer esment a la nostra tasca en correspondència amb el temps litúrgic en el 
qual se celebra aquesta jornada. Som a la Pasqua, celebrant la joia de la Resurrecció i del triomf 
de la Vida damunt la mort. La Primavera ens ho recorda a cada instant i tot mena al floriment i 
al manament de donar fruit que ens adreça el Senyor. Hi ha camp llaurat i llavor sembrada rere 
moltes hores de dedicació i, potser, també maldecaps. Siguem confiats i mantinguem 
l’esperança en Aquell qui ens ha enviat tot procurant, com deia Sant Ignasi de Loiola, del qual 
hem celebrat els 500 anys de la seva conversió i estada a Manresa, “en tot servir i estimar”.  
 
 
 


