
PRESENTACIÓ “EXPLORA’T” 

"El millor pels nostres fills". Hem sentit aquesta frase milers de cop al llarg 

de la nostra vida. Però us convidem a entrar en aquesta reflexió: què és 

exactament "el millor" per als nostres fills? Segurament qualsevol pare o 

mare dona el millor de si al servei dels seus fills, per a què aquests puguin 

tenir una "bona vida". Però que és una "bona vida"?  

Al llarg dels anys s'ha pogut observar com l'èxit acadèmic i professional no 

ho són tot. Treure unes notes excel·lents i acabar aconseguint una feina ben 

remunerada no és equivalent a què la persona estigui satisfeta, ni feliç, ni 

completa. Mentre que aquesta part, l'acadèmica i professional, sempre se li 

dóna la importància que es mereix, la part personal, la part interior, en molts 

casos queda relegada a un segon pla. Segurament molts cops es pensa que 

serà fruit de les "bones accions" professionals i acadèmiques portades a 

terme en el món exterior. Però la veritat és, i hi ha mil exemples, de que no 

hauria de ser així.  

D'alguna manera, podríem dir que l'àmbit extern està cobert. Però, l'àmbit 

intern no. I és a partir d'aquest que els més petits poden aprendre a 

gestionar situacions complicades i les emocions que impliquen. Tanmateix, 

necessiten conèixer aquestes gestions per treure el millor de sí en situacions 

que conviden a renunciar, a trobar allò que els omple i que visquin fent el 

que els apassiona, que siguin conscients de les seves necessitats i anhels més 

profunds i que es sentin el suficientment segurs per prendre la 

responsabilitat conseqüent. En resum, que visquin sent fidels a ells i elles 

mateixes. I pensem que és a partir d'aquests aspectes, tots ells enfocats cap 

a l'interior, amb els que es pot trobar el benestar i la felicitat.  

 I què és el "millor per als nostres fills" si no això?  

Us presentem l'extraescolar "Explora't". Volem aportar el nostre gra de sorra 

ajudant a què els més petits, a part de conèixer el món que els envolta, es 

coneguin a ells mateixos, a que siguin persones completes i felices. És el 

nostre gra de sorra per treballar per a un futur millor. Pensem que no hi ha 

millor manera per fer-ho que treballar amb persones que tenen un futur 

enorme davant seu. I pensem que al futur fa falta justament això: persones 

felices, amb iniciativa, i capacitat d'autogestió. 


