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ESTIL EDUCATIU MARISTA  

 
(LA RESPOSTA PEDAGÒGICA MARISTA A PARTIR DELS SEUS FONAMENTS, TRADICIÓ, I REPTES ACTUALS) 

 
1.- MISSIÓ, CARISMA, TRADICIÓ, I ESTIL EDUCATIU MARISTA.  
 
Preguntar-se per la naturalesa de l'estil educatiu marista és preguntar-se per la qüestió: “Què 
fan els educadors maristes?”, “Què van fer en el passat?” i “Què faran en el futur?”. L'estil 
l'hem d'entendre aquí com la manera de fer, d'actuar i de respondre; per tant, és entendre'l 
com la manera de ser i estar. Preguntar-se per la manera de fer, d'actuar i de respondre és, 
per un costat, apel·lar al caràcter, als trets identitaris de qualsevol obra educativa marista. 
Per l'altre costat, és proposar de bell antuvi la primacia de l'acció respecte a altres possibles 
posicionaments d'un caire més teòric. La manera de fer, l'obrar especialment, la resposta 
marista, té a veure amb l'exemple originari de Marcel·lí d'un cristianisme molt pràctic i 
concret1. 
 
Hi ha esdeveniments que es converteixen en adveniments; l'"episodi Montagne", per 
exemple, va tenir un impacte decisiu en el fundador i la postulació del que més tard va ser 
entès com la missió marista. La resposta d’indignació i desconsol davant la innocent 
ignorància del jove Montagne i la seva pèrdua va ser un catalitzador d'una missió que 
Marcel·lí va convertir en un repte perenne: donar a conèixer Jesucrist i fer-lo estimar i, més 
específicament, entre els joves. Aquesta missió apostòlica va esdevenir immediatament una 
missió pedagògica, ja que es tractava d'evangelitzar en clau educativa. Cal, al mateix temps, 
considerar el propi carisma del fundador i com el seu carisma especial, que va ser un do 
espiritual únic, arriba amb el temps a configurar-se com el carisma de la Institució. Marcel·lí 
va descobrir una nova forma de viure l'evangeli com una resposta a les necessitats espirituals 
i socials dels joves en un temps d'intensa crisi. Aquesta resposta carismàtica, la van heretant 
i actualitzant les següents generacions de maristes, receptius i sensibles a les necessitats 
dels joves amb més mancances. Per això, d'alguna manera es podria dir que si bé la missió 
té un caràcter més aviat estàtic, el propòsit fundacional i els objectius es van establir en un 
origen però han esdevingut intemporals; en canvi, el carisma pot tenir un caràcter més 
dinàmic en actualitzar-se en cada educador i en el conjunt de persones del que anomenem 
la comunitat educativa i espiritual en missió compartida2, que sense perdre la seva identitat, 
ha anat variant en les diferents etapes històriques. Al capdavall del camí, per via de la 
recepció de la missió, els maristes avui, com a deixebles de Champagnat, formant part de la 
seva tradició i de la pròpia vocació en les seves diverses crides3, vivim en i per a la missió i 
ajudem els joves en el seu creixement espiritual i intel·lectual mitjançant una educació 
integral de la persona, perquè puguin arribar a esdevenir persones morals, dignes i 
esperançades, amb un sentit de la responsabilitat per transformar el món. Formant part 
d'una tradició i representant la seva continuïtat, tenim el repte, nosaltres també, de 
respondre i acceptar la responsabilitat del llegat de Champagnat i veure què significa viure'l 
avui, en el segle XXI4.  
 
La comprensió del que significa formar part de la tradició educativa marista que pot derivar 
en el seu capteniment necessita una triple mirada de la tradició. El que un educador marista 

                                                        
1  Sammon, Seán D. Gmà.  El "cristianismo práctico" de Marcelino Champagnat, a 
http://www.champagnat.org/510.php?a=4a&id=2648. 
2 Arbués, Benito Gmà (1999). Missió educativa marista. Un projecte per avui. CG Roma. En referència al concepte "espiritualitat 
marista" vegeu Lanfrey, André (2003). "Ensayo sobre los orígenes de la espiritualidad". Cuadernos Maristas, 19, FMS. 19-52. En 
referència a l'evolució de la relació dels conceptes "comunitat marista" i "espiritualitat marista", vegeu Green, Michael (2014). La 
educación Marista desde 1993: Su vitalidad y su potencial para la creación de una nueva realidad. Editora Universitaria Champagnat-
PUCPR. 
3 Institut dels Germans Maristes (2007). Aigua de la roca, Espiritualitat marista que brolla de la tradició de Marcel·lí Champagnat. 
CG Roma. p. 32. 
4 Vegeu missatge del Gmà. Emili Turú, http://eureka.pucpr.br/edital/edital.php?method=listar&codMenu=138&novidades=1. 
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fa avui forma part, primerament, d’una tradició teològica cristiana mil·lenària. En segon lloc, 
d'un corrent educatiu cristià que Champagnat va abraçar. Efectivament, Marcel·lí va creure 
molt oportú presentar-se davant la societat com un seguidor d'una sòlida tradició ben 
representada pels Frères des Écoles Chrétiennes5, fins al punt que en no poques ocasions 
mostrava un gran interès a assemblar-se al màxim possible a ells, ja que venien a ser un 
model protector i concurrent. I, finalment, formar part d'una tradició bicentenària pròpiament 
marista, que té la seva idiosincràsia i el seu caràcter propi, que no prové solament del seu 
origen, sinó del que ha viscut la història de l’Institut en la seva acumulació d'experiències i 
valors que es traspassen de generació en generació.  
 
Aquesta triple tradició que s'actualitza en la tasca diària de l'educador marista és un fet clau 
i indefugible per comprendre l'estil pedagògic marista. És un aspecte fonamental que 
possibilita la vertadera tasca ètica i espiritual de l'educador. Emparat per la triple tradició, si 
es vol a l'abric de la tradició marista que abraça les altres dues, és molt més fàcil comprendre 
la legitimació d'una educació moral. Sembla raonable establir que l'estil moral ha de formar 
part d'una cultura espiritual i estar-hi ben empeltat; és aleshores quan l'escola pot ser 
significativa en aquest sentit, formant part d'un context d'institucions morals ben 
fonamentades que legitimen i donen orientació, estabilitat i consistència als aprenentatges 
i vivències dels infants i joves en el seu desenvolupament personal.  
 

2.- CONCEPTES CLAU DE L'ESTIL EDUCATIU MARISTA:  
 
La missió i el carisma, trenats en la tradició marista, han configurat un coherent corpus de 
valors i actituds que, de manera resumida, podrien presentar-se com l'estil educatiu marista: 

   

 Estil educatiu evangelitzador, inspirat en el model de Maria, basat en l'amor i en la 
senzillesa. L’educació marista s'inspira en les actituds evangèliques pròpies de 
Maria, que són el model perfecte per a l'educador marista, com ho van ser per a 
Marcel·lí. Viure cada dia l'educació des de les actituds marianes de la humilitat, la 
senzillesa, la generositat, el respecte, la discreció, plantant llavors de fe, esperança 
i amor. L'amor acollidor i la senzillesa reflectida en la naturalesa de les relacions 
personals, així com en la pràctica pedagògica. La senzillesa en la facilitat de la 
interacció en les relacions autèntiques. L'educador marista ha de tenir la capacitat 
de ser proper, franc i respectuós amb els infants i els joves, amb un tracte cordial, 
afectuós i afable. Podria presentar-se com un axioma pedagògic marista que sempre 
s’hauria de respectar: “el mestre que no estima els infants no serveix per educar”, 
que és el mateix, en definitiva, que dir que educar és un acte d'amor, ja que, 
fonamentalment "l'educació és sobretot obra del cor"6.  
 

 Estil educatiu integral7 , desenvolupant totes les dimensions de la persona, que 
possibiliti el seu creixement cognitiu, social i espiritual, atenent als processos 
afectius i transcendents, formant en valors i potenciant la pràctica de l'activitat física. 
L'estil educatiu marista ofereix una educació integral, basada en la visió cristiana del 
desenvolupament personal i humà8. La missió educativa marista, l'estil pedagògic 
marista, comparteix amb el reputat Informe Delors una necessària visió holística i 
integrada de l'educació, basada en l'aprenentatge al llarg de tota la vida i els quatre 
pilars pedagògics: aprendre a ser, a conèixer, a fer i a conviure. Això suposa 
transcendir la visió purament instrumental de l'educació9 per orientar-la cap a la 

                                                        
5 Vegeu Lanfrey, André (1999). Marcellin Champagnat & Les Frères Maristes. Instituteurs congrégationistes au XIXe siècle. Éditions 
Don Bosco, Paris. p. 175. 
 
6 "Un Maître qui ne sait pas aimer les enfants est incapable de les élever. L'éducation est surtout l'œuvre du cœur" a Guide des 
Écoles. 2 Partie, Chap. IX.  
7 Literalment "élever un enfant tout entier" (educar un infant en la seva totalitat). Vegeu també: "L'éducation est l'art d'élever les 
enfants, ou, en d'autres termes, c'est l'ensemble des efforts méthodiques par lesquels on dirige le développement de toutes leurs 
facultés. Pour que ce développement soit complet, il doit s'occuper de la vie physique de l'enfant aussi bien que de sa nature 
intellectuelle et morale", a Guide des Écoles. 1 Partie, Chap. I.  
8 Institut dels Germans Maristes (1999). Missió educativa marista. Un projecte per avui. CG Roma. P. 49 i següents. 
9  Diversos autors (2013). "Replantejar l'educació en un món en mutació" a 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224743s.pdf. Aquest document, fruit de la reunió d'experts de la UNESCO de 
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realització de la persona en la seva globalitat. Podem afirmar que el procés 
d'acompanyament de la construcció personal dels infants i joves no és altra cosa que 
acompanyar el seu procés d'aprendre a fer, a viure junts, a ser. Sense oblidar la 
formació rigorosa en els diferents àmbits acadèmics competencials d'aprenentatge 
i en la vocació professional dels alumnes, es recalca alhora la necessitat de no 
perdre mai la perspectiva d’una formació humanística, solidària, ètica i moral.  
 

 Estil educatiu basat en la presència, tant en l'educació formal com en la informal. 
Tots els conceptes clau que aquí presentem són nuclears i fonamentals; alguns, 
tanmateix, són compartits amb sensibilitats o cultures educatives afins i s'han de 
valorar des de la perspectiva marista per copsar-ne els matisos i les bondats 
particulars. En el cas de la "presència" som, no obstant això, davant d'una pedra de 
toc, molt singular, que ens pot donar la clau de volta per copsar el caràcter propi de 
l'estil eductiu marista10. En la "presència marista" convergeixen, d'una forma o una 
altra, tots els altres conceptes idiosincràtics de l'estil educatiu marista. Les maneres 
de fer l'educació es concreten principalment a través d'una educació cristiana, que 
és fortament relacional, comunitària i respectuosa i, cal remarcar-ho, allò més 
important per als maristes es fa a través de la presència i l'exemple. Això és quelcom 
que imprimeix un caràcter molt singular a la Institució i la distingeix d'altres estils 
educatius. Reforçant els arguments al voltant de l'estil com a "resposta marista", la 
"presència" es pot revelar com la manera de concretar la nostra resposta vocacional 
educativa, individual i com a continuadors d'una cultura i integrants d'una comunitat 
espiritual; en definitiva, com una participació personal del carisma rebut per 
Champagnat. Es tracta d'una presència exemplar, de confiança, sinceritat, 
autenticitat, impregnadora de valors, ja sigui pel camí de la paraula o de la actitud. 
L'estil educatiu marista ha tingut des dels seus orígens, i té ben clar encara, que la 
presència, l'estar, és fonamental. Acompanyar els joves en el seu camí propi interior 
i espiritual, ajudar-los a desvetllar la seva vocació vital i existencial, transmetre'ls que 
la vida espiritual és també la de la preocupació pels altres i per la comunitat. Els 
joves tenen també el seu do personal, cap d'ells és igual a l'altre. Així, mentre uns 
van a les palpentes altres van amb el pas més ferm; tots han de saber, però, que els 
educadors maristes som amb ells, i que les seves preguntes, els seus anhels i les 
seves preocupacions tenen en nosaltres una resposta marista apostòlica 
respectuosa i clarament recognoscible, però també personal. No hi ha una única 
manera de fer-se present, ja que avui hi ha moltes maneres d’estar en contacte amb 
els alumnes. Una vegada més, el que cal tenir en consideració aquí és la manera de 
respondre, la manera de saber concretar la presència dels educadors en la 
polifacètica vida dels infants i joves, que cada vegada es va descentralitzant més de 
les escoles i que va trobant més vies comunicatives obertes, especialment digitals, 
que configuren gran part de la seva nova cultura juvenil.  
 

 Estil educatiu basat en l’atenció personal i en l’atenció a la diversitat. L'atenció a la 
persona és una de les preocupacions centrals de la manera d'educar marista, acollint 
cada infant o jove en la seva originalitat des de la presència i el diàleg, prioritzant 
l'atenció i el servei a la persona humana concreta i als seus problemes. Hi ha, 
certament, alumnes dotats i brillants, com a estudiants i com a persones. D'altres, ja 
ens ho advertia Champagnat, “es troben més desproveïts de privilegis i béns naturals", 
però són també una benedicció11. En uns casos i en els altres, de la mateixa manera, 
tots són dignes d'una vida plena. L'atenció a la diversitat, la personalització de 
l'aprenentatge, és el resultat natural del fet cert segons el qual tots els éssers humans 
som singulars i únics. Totes les persones tenim limitacions i potencialitats, i rau en el 
seu reconeixement i dedicació la possibilitat d'una creativitat singular. En aquest 

                                                        
febrer de 2013, constata l'existència d'un consens en què la visió integrada i humanista de l'educació exposada en l'Informe Faure i 
en l'Informe Delors segueix sent pertinent en el món d'avui, i constitueix un fonament viable per replantejar l'educació. Vegeu també 
Delors, J. (coord.) (1996). L’educació: hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona, Centre UNESCO de Catalunya.  
10 Vegeu respecte a això Martínez Estaún, Antonio Hno. (2014). "Reflexiones para una fundamentación de la presencia marista", 
Cuadernos Maristas, 32, FMS.  
11  Furet, Jean-Baptiste. Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat 1789-1840, p. 519. 
http://www.champagnat.org/510.php?a=1a&id=2709. 
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context és fàcil comprendre les paraules de Marcel·lí quan va asseverar que per educar 
cal estimar tots els infants i estimar-los tots per igual12.  
 

 Estil educatiu que afavoreix l'esperit de família i del sentit extens del terme 
comunitat. L'educació marista, empeltada en una tradició consolidada, no va tenir el 
seu origen en una filosofia educativa gaire especial o en alguna gran teoria 
pedagògica que no es conegués, sinó en un fet subjacent i vital, la seva espiritualitat 
compartida i viscuda per una comunitat molt identificable13. Un sentit comunitari que 
anima l'esperit de família en les relacions entre germans i laics, entre professors i 
alumnes, entre escola i família. En l’entorn escolar, d'acord amb l'estil educatiu 
marista, s'afavoreix que tothom es trobi com a casa, donant prioritat a l’esperit 
d’acollida, d’acceptació i de pertinença, de manera que tothom se senti valorat i 
reconegut per poder construir una comunitat educativa. Aquest estil de relació ha 
esdevingut una característica de la nostra forma de ser maristes14. L'esperit de 
família, en el context de la comunitat espiritual educativa, és una expressió de la 
pedagogia de l'amor i l'ambient fraternal i familiar que ha d'emergir a les obres 
educatives maristes. 
 

 Estil educatiu que fomenta l'amor pel treball, i vol ser pràctic i innovador. 
Estretament vinculat a l'exemple del cristianisme pràctic i concret de Champagnat, 
es pot identificar quelcom que imprimeix una nova dimensió a l'estil educatiu 
marista. La concreció en el treball, fer les coses que cal en cada moment, el 
compromís... és el que ens condueix a aquesta visió pragmàtica d'un amor al treball 
que respon a les necessitats de cada situació. Prioritzant l'educació dels infants i 
joves, com Marcel·lí, cal tenir un esperit pedagògic pràctic i innovador que suposa 
iniciativa i decisió per trobar respostes creatives i innovadores a les seves 
necessitats. L'estil marista de l'amor al treball, que s'aplica tant a educadors com a 
educands, és també una expressió més de l'esperit de senzillesa, de cuidar el detall 
de cada moment vital. A través d'una pedagogia del treball, de l'esforç i de la 
constància, es tracta que els infants i joves prenguin una consciència moral 
equilibrada i valors sòlids en els quals fonamentar la seva vida, contribuint alhora a 
formar la seva voluntat, esdevenint alhora un poderós mitjà de realització i 
reconeixement personal. 
  

 Estil eductiu fonamentat en valors universals de respecte als drets fonamentals, de 
la consciència responsable, de la solidaritat, de la cooperació i de la participació en 
l'esfera pública. L'educació marista no solament vol ser formadora, sinó també 
transformadora. El context és prou diferent, però les paraules segueixen ben vigents: 
cal educar bons cristians i bons ciutadans15. Des d'una visió humanista i cristiana 
s'afavoreix una educació en valors accentuant la llibertat, el sentit crític, la 
convivència i la solidaritat. Educar bons ciutadans és afavorir la presència 
transformadora en la societat per aconseguir que esdevingui més humana i més 
justa. En aquest sentit, l'estil educatiu marista, mantenint la seva singularitat, mostra 
una clara vessant universalista i cosmopolita. La triple tradició de la qual formem 
part és una tradició sòlidament fonamentada en una visió universalista de l'ètica i 
dels drets de tota persona. La resposta marista és, en aquest cas, com la resposta 
cristiana, com la resposta de tot aquell que creu en els drets universals, una resposta 
decidida que s'oposa a la deriva escèptica i relativista, sinó nihilista, d'una part 
important del pensament i la cultura occidental. D'altra banda, la presència marista 

                                                        
12 Ibíd. p. 550.  
13 Green, Michael (2014). La educación Marista desde 1993: Su vitalidad y su potencial para la creación de una nueva realidad. 
PUCPR, p. 8. 
14 Institut dels Germans Maristes (2007). Aigua de la roca, Espiritualitat marista que brolla de la tradició de Marcel·lí Champagnat. 
CG Roma. p. 30-32. 
15 Vegeu el text paraula per paraula: "élever un enfant c’est en faire un bon chrétien et un vertueux citoyen" a Furet, Jean-Baptiste. 
Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat 1789-1840, p. 547. La finalitat de l'educació és "instruire de leurs devoirs, leur 
apprendre à les pratiquer, leur donner l’esprit, les sentiments du christianisme, les habitudes religieuses, les vertus du chrétien et 
du bon citoyen". 



 
5 

arreu del món afavoreix un posicionament obert i cosmopolita, integrador de la 
diversitat i la pluralitat amb el respecte als drets inalienables de tot ésser humà.  

 

3.-ELS DOCUMENTS EDUCATIUS DE LA TRADICIÓ I L'ESTIL MARISTA: DEL MOVIMENT CENTRÍPET DE 
CONCENTRACIÓ I UNIFICACIÓ DE CRITERIS, AL MOVIMENT CENTRÍFUG DE RECERCA DE NOVES 
ESTRATÈGIES PEDAGÒGIQUES.    
 
Podríem trobar referències a l'estil educatiu marista en molts dels documents de l'Institut, 
però si cal mencionar la importància històrica d'un d'ells, indubtablement s'ha de parlar de 
la Guide des Écoles16. La consolidació i l'expansió de la Institució, el seu projecte educatiu 
integral, va necessitar una estratègia d'uniformitat pedagògica dels centres dels Petits Frères 
de Marie. Trobar l'equilibri entre la singularitat de les escoles que li havien donat el 
reconeixement de la societat rural francesa, el pes enorme de la metodologia heretada dels 
Frères des Écoles Chrétiennes i la necessitat de donar consistència metodològica al projecte 
educatiu, van repercutir en la redacció del document pedagògic, que es va presentar en 
forma de guia orientadora. Però el que al 1853 era primordial, amb el pas del temps ho va 
deixar de ser. Cal preguntar-se si pot tenir sentit un document pedagògic com la Guide des 
Écoles en el context internacional de la Institució i en la nova era de la informació i de la 
multiplicació de mètodes i pràctiques pedagògiques. Les diferents realitats de la Institució 
van anar deixant obsoletes algunes formes de govern intern que si bé servien en els inicis 
del segle XIX no servien per als nous reptes dels segles XX i XXI. No van quedar al marge 
d'aquestes contingències el que denominaríem prescripcions pedagògiques que van haver i 
que han d'afrontar els canvis culturals, tecnològics i metodològics de molt diferent 
consideració. No obstant això, es podria dir que un dels èxits de la Guide des Écoles va ser 
donar uniformitat a l'actuació dels pedagogs maristes, conferint coherència, força i un estil 
propi a l'educació marista, allà on es trobés17.  

En l'actualitat, els mètodes s'han multiplicat, i les controvèrsies, querelles i debats 
pedagògics no han cessat d'incrementar-se. No obstant aquestes circumstàncies canviants, 
devem a la també anomenada "Guia del Mestre" bona part del nostre estil docent, així com 
l'èxit educatiu actual perquè, gràcies a ella, els pedagogs maristes van consolidar un tipus 
d'educació, amb una identitat clara, que va servir de referent per als pares de família i 
societat en general, com una proposta per als qui volien una educació integral dels nens, 
amb unes característiques pròpies sorgides de l'espiritualitat marista preservada durant el 
temps i que ha esdevingut tradició educativa. Ara bé, si en els inicis de la Institució es va 
produir un moviment de concentració, d'afirmació del caràcter pedagògic i metodològic propi 
a partir d'un document base, bé podria dir-se que amb el pas del segle XX i l'entrada al segle 
XXI es produeix un moviment, diríem, de centrifugació del document, buscant fora d'ell 
mateix altres elements que poden mitigar el que en va quedar obsolet, o suplir-ne la 
funcionalitat. Tot i la diversitat internacional actual s'ha buscat la manera d'harmonitzar les 
múltiples pràctiques al voltant del nucli constitutiu de l'estil educatiu marista. Si un únic 
document no era suficient, la conjunció de múltiples estratègies, amb l'elaboració de 
documents que serveixen de referència per continuar el projecte educatiu de Champagnat, 
sí que ho podia ser. Un exemple d'aquesta multiplicació d'estratègies és el projecte de la 
Missió Educativa Marista de 1998 que va ser un intent d'universalització, d'aglutinació, amb 
l'esperit de la Guide des Écoles vers una realitat transnacional educativa. Un altre exemple 
el trobem en les col·laboracions de l'Assemblea Internacional de la Missió Marista de 
Mendes, el 2007, i de Nairobi, el 2014. Altres programes i documents sobre Missió 
Compartida Marista que es donen a nivell provincial i interprovincial contribueixen a orientar 
i mantenir la nostra identitat assenyalant els trets fonamentals, les "constel·lacions de 
valors", i les actituds que es projecten en les obres educatives i els seus renovats mètodes 
pedagògics. El corol·lari d'aquest doble moviment centrípet-centrífug és el d'una nova recerca 
d'unificació però a partir de documents marc que, paral·lelament a l’eclosió de les 
metodologies pedagògiques emergents, van orientant el que la comunitat espiritual i 

                                                        
16 Vegeu Farneda, Gmà. Danilo (1994). "'Guide des Écoles' 1817-1853. Estudio histórico-crítico". Cuadernos Maristas, 5. 
17 Moral, Juan. J. La vitalidad del paradigma educativo marista (1840-1933). PUCPR, 2012. p. 165. 
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educativa marista considerem que és de caràcter universal d'acord amb la missió, el carisma 
i la tradició de la Institució.  

 

4.- L'ESTIL EDUCATIU MARISTA EN EL SEGLE XXI: PASSAT, PRESENT I FUTUR.  
 
L'objectiu principal i la raó de l’obra educativa marista, del seu estil, és la formació evangèlica 
i integral de la persona. Mitjançant l'articulació d'una metodologia ja consolidada i l'atenció 
a les metodologies emergents, es vol fomentar la preparació acadèmica intel·lectual dels 
infants i joves, al mateix temps que la seva intel·ligència emocional i social, el coneixement 
de les seves singularitats i capacitats, i les seves potencialitats en el marc del treball 
cooperatiu i col·laboratiu i un entorn de flexibilitat i adaptabilitat per adquirir nous 
coneixements i habilitats. La pedagogia marista té la responsabilitat de preparar els nostres 
alumnes acadèmicament, intel·lectualment i emocionalment, per poder desenvolupar la seva 
vocació professional. En un món tecnològicament cada vegada més complex i parcel·lat en 
disciplines més específiques, no hem d'oblidar, però, que el propòsit de l'educació marista 
és la formació de la persona i que, més enllà de les fronteres disciplinàries, cal acompanyar 
els nostres alumnes en el camí del seu creixement espiritual i humà. La multiplicació de 
propostes metodològiques i connexions amb les noves tecnologies de la informació demana 
nous enfocaments i adaptacions. Amb criteri, amb rigor, amb una política de prudència 
epistèmica i d'innovació a la vegada, els maristes no defugen el debat pedagògic i 
metodològic. A l'inrevés, sempre tenint en consideració les diferents realitats maristes, es 
potencia la innovació i la recerca de la millor resposta educativa. Els nous entorns personals 
de l’aprenentatge, siguin presencials, mixtos, digitals o virtuals, ens inciten a una continuada 
readaptació. Evitant, alhora, una poc convenient tecnofòbia i un desmesurat optimisme 
tecnològic com a solució de tots els mals pedagògics, veiem l’oportunitat d’aprofitar i 
progressar amb les incessants propostes metodològiques lligades les noves tecnologies.  
Una altra cosa és com evitar les desigualtats digitals o com adaptar-se a cada circumstància 
particular. El món educatiu, en qualsevol cas, està mutant i seguirà mutant. No hi ha ja una 
guia per a l'educació pel simple fet que hi ha moltes guies per a l'educació. L'estil, en aquest 
sentit, té a veure amb una mentalitat de progrés i innovació permanent. En canvi, hi ha un 
caràcter propi, un estil peculiar afí amb el carisma de la Institució, que s'ha de mantenir amb 
fermesa. L'educació holística de la persona, la proposta d'educar en la interioritat, el sumar 
a les intel·ligències múltiples la intel·ligència espiritual, l'acompanyar amb la presència 
personal el desenvolupament de cada infant o jove, l'acció tutorial humana i acadèmica, el 
seguiment de la vocació de cada persona, el vetllar pels més necessitats o pels que tenen 
menys oportunitats, l'esperit de família marista, l'educació, en definitiva, de bons cristians i 
bons ciutadans. Aprendre a conèixer i fer és completament compatible amb aprendre a viure 
junts i aprendre a ser. Es pot, sense dubte, potenciar l'excel·lència, l'educació de cada talent 
particular, i no oblidar l'educació a la manera de la bona Mare, l'educació humanista, 
l'educació per al desenvolupament, i tenir sempre com a prioritat una educació d'acord amb 
els drets dels infants i els joves, i la seva protecció. 
El repàs històric de les vicissituds i les diferents etapes de la Institució des dels seus orígens 
fins als nostres dies18 dóna mostra reiterada de la "necessitat de començar de nou" i de 
l’obligació de ser "profundament creatius" i "respondre a les noves necessitats"19 de cada 
repte que el pas de la història va proposant. La vivència del moment actual pot provocar, des 
de l'"immediatisme", perdre la perspectiva pedagògica. Sembla com si allò últim, allò més 
actual, ha de ser el més important, allò definitiu, i es persegueix cada nova fita com si hagués 
de ser la darrera. La densa consistència i seguretat de formar part d'una tradició ben 
fonamentada en les seus orígens bicentenaris i en les successives adaptacions a la realitat 
proporciona a la comunitat educativa de l'Institut la privilegiada posició des de la qual podem 
seguir oferint respostes innovadorament atractives, sense que per això deixin de ser 
essencialment maristes.  

                                                        
18 Per a una perspectiva cronològica dels "fets maristes",  vegeu la singular i preciosa obra: Ronzon, Jean (coord.), 2010. Chronologie 
mariste, FMS Studia 1, Roma. 
19 Vegeu les paraules del Gmà. Emili Turú, "2017: Un nou començament" a 
http://www.champagnat.org/400.php?a=7a&n=3271&cerca=nuevo%20comienzo. 
 


