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OBJECTIUS DEL PLA
PASTORAL DIOCESÀ










2019-2020

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CENTRE

 Créixer en la fe i desenrotllar-se com persones i cristians.
 Impulsar la vivència de la justícia i solidaritat.
 Oferir-se a la societat com una comunitat en què tots siguen acceptats, puguen dialogar,
Ajudar a viure la identitat
escoltar i ser escoltats i sentir-se responsables.
cristiana.
ALUMNES
Fomentar la unitat i la
visibilitat de l’Església
 Crear el sentit d’implicació en la construcció i transformació de l’escola i de la societat des
Diocesana, convocant tots els
de l’acostament a la realitat, des de la solidaritat, creant llaços d’unió i afavorint el
seus membres.
compromís del grup.
Potenciar la missió de la
 Afavorir la inquietud per ser coneixedors de la persona de Jesús de Nazaret.
nostra Església i de tots els
PROFESSORS
seus membres en el món.
 Fomentar les relacions en la comunitat educativa i en el claustre de professors atenent a les
Lema diocesà: “Tu ets els
persones, a les seues famílies, a les seues necessitats, somnis i il·lusions.
meu fill estimat”.
 Elaborar plans i projectes de formació que incidisquen en la bona convivència de tots els
Afavorir La formació integral
membres de la C.E.
dels nostres alumnes des
 Crear un clima de convivència en l’escola que ens permeta posar en pràctica els nostres
d’una concepció cristiana de
somnis i idees compartides.
l’home, de la vida i del món
 Atendre des de la nostra identitat d’educadors cristians, als més necessitats de la societat i
mitjançant un
del nostre entorn, potenciant una escola inclusiva on l’aprenentatge cooperatiu, l’atenció a
desenrotllament harmònic
la diversitat, l’escola a temps complet i l’aprendre es facen una realitat.
de les dimensions de la
FAMÍLIES
persona des d’una síntesi fe Potenciar la relació família-escola per a crear llaços afectius arrelant vincles de pertinença
ciència/fe-cultura.
en les nostres escoles.
Missió compartida: Església Integrar les famílies en les nostres projectes de Missió, perquè assenten l’Obra Educativa
família-col·legi.
com pròpia i així participen en la vida col·legial.
 Propiciar experiències de fe que permeten el desenrotllament de la competència espiritual
de la famíia.

Components de l’Equip de Pastoral
Membres

Representació

Càrrec

D. Wenceslao
Gimeno

Pàrroc

Titular

D. Mariano J.
Miquel

Centre

C. Departament

Dª Auxiliadora
Villaplana

ESO

Dª Joana Ricart

EP

Dª Rosario
Sanmartín

EI

Responsable
etapa
Responsable
etapa

Responsable
etapa

Reunions ordinàries: Dijous 11’25-12’20
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Funcions
 Presidir les reunions
 Mantindre les relacions amb la Parròquia la Fundació dels Col·legis
Diocesans
 Assegurar el caràcter cristià del Centre.
 Convocar les reunions i coordinar l’Equip de Pastoral
 Informa el Claustre del Pla de Pastoral.
 Mantindre informat l’ED del que forma part.
 Coordinar i dinamitzar les convivències.
 Tindre una implicació docent directa en l’aula.
 Promoure en els alumnes la interiorització i la connexió amb el
sagrat utilitzant tots els espais, classe, capella, pati i temple
parroquial.
 Liderar la pastoral del col·legi
 Elaborar i avaluar el Pla de pastoral.
 Coordinar el pla de Pastoral en els diferents nivells.
 Sensibilitzar i estimular la participació de tots els membres de la
Comunitat Educativa en la pastoral col·legial.
 Representar al Centre en accions promogudes per altres estructures
eclesials o socials.
 Programar i coordinar, amb el/la tutor/a i resta de professors,
l’Educació en Valors del Centre.
 Proposar i coordinar les celebracions religioses del Centre.
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Accions
OBJECTIUS GENERAL ANUAL
Desenrotllar l’educació en la fe i en valors perquè tots siguem persones justes, solidàries i atentes a totes
les realitats que ens envolten, tant dins com fora del centre.

OBJECTIUS ESPECÍFICS ANUALS
Equip Pastoral i la
resta de la
Comunitat
Educativa

 Desenrotllar l’Educació en la Fe en un procés de tres nivells:
Personalització (Pedagogia del Llindar).
Diàleg Fe-Cultura
Catequesi explícita d’iniciació cristiana.
 Augmentar la nostra proximitat i compromís amb tot el patiment, marginació, debilitat i dependència
)treballar des del PAT).
 Projecte de Centre: Betlem
 Ajudar els alumnes a comprendre i interpretar els fets i a interioritzar normes que afavorisquen el
creixement interior.
 Promoure grups de fe i oració, en temps litúrgics especials (advent, quaresma)

PROGRAMACIÓ 1r TRIMESTRE

OBJECTIUS








ACTIVITATS

CELEBRACIONS

CAMPANYES

Infantil

 Celebració inici de curs entorn
“Tu ets el meu fill estimat”
(alumnes 4 i 5 anys).
 Celebració de l’Advent (1-24
desembre).
 Celebració de Nadal (16-20
desembre)

 Sensibilització del lema del
curs.
 Sensibilització del lema del
DOMUND: “Bautizados i
enviados” (20 octubre 2019).
 Campanya recollida aliments
Nadal.

Primària

Secundària
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Augmentar la nostra proximitat i compromís amb els més necessitats del nostre entorn.
Compartir amb els altres el do de la fe que hem rebut com fan els missioners.
Acostar-se, mitjançant la reflexió del matí, al creixement en valors.
Estretir llaços entre els membres de la comunitat educativa.
Viure el temps litúrgic de l’Advent.
Celebrar el Nadal.

 Eucaristia inici de curs
(- setembre 2019)
 Celebració inici de curs entorn
“Tu ets el meu fill estimat”
(alumnes 1r, 2n i 3r).
 Celebració de l’Advent (1-24
desembre).
 Celebració de Nadal (16-20
desembre)
 Eucaristia de Nadal (20
desembre 2019)

 Eucaristia inici de curs
(-setembre 2019)
 Celebració inici de curs entorn
“Tu ets el meu fill estimat”
(alumnes 1r, 2n i 3r).
 Celebració de l’Advent (1-24
desembre).
 Celebració de Nadal (16-20
desembre)
 Participació Betlem.
 Confessions (setmana del 16 al
20 de desembre 2019).

ALTRES






 Sensibilització del lema del
curs.
 Sensibilització del lema del
DOMUND: “Bautizados i
enviados” (20 octubre 2019).
 Campanya recollida aliments
Nadal.









 Sensibilització del lema del
curs.
 Sensibilització del lema del
DOMUND: “Bautizados i
enviados” (20 octubre 2019).
 Campanya recollida aliments
Nadal.






Reflexions del matí.
Elaboració Betlem
escolar.
Participació mural advent
Reflexions del matí.
Octubre missioner Madre
Teresa de Calcuta.
Elaboració Betlem
escolar.
Visita Residència Majors
(1r i 2n).
Participació mural advent
Convivències 6é (4
novembre).
Invitar a la participació de
la vigília de la
Immaculada en la
parròquia.
Reflexions del matí.
Octubre missioner Madre
Teresa de Calcuta.
Elaboració mural Betlem
escolar.
Confecció pòster advent
Convivències (1r, 2n i 3r
5novembre// 4t 8 i 9
nov).
Invitar a la participació de
la vigília de la
Immaculada en la
parròquia.
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 Eucaristia de Nadal (20
desembre 2019)

Personal docent

 Eucaristia inici de curs (3 set)
 Celebració de l’Advent.
 Eucaristia Nadal (20 desembre
2019).

Personal no docent

 Celebració de l’Advent.
 Eucaristia Nadal (20 desembre
2019).

Famílies

 Eucaristia Nadal (20 desembre
2019).
 Les eucaristies s’oferiran a les
famílies en les circulars i via
web.

 Sensibilització del lema del
curs.
 Sensibilització del lema del
DOMUND: “Bautizados i
enviados”.
 Campanya recollida aliments
Nadal.
 Sensibilització del lema del
curs.
 Sensibilització del lema del
DOMUND: “Bautizados i
enviados”.
 Campanya recollida aliments
Nadal.
 Sensibilització del lema del
curs.
 Sensibilització del lema del
DOMUND: “Bautizados i
enviados”.
 Campanya recollida aliments
Nadal.





Reflexió del matí.
Agenda de Pastoral.
Invitar a la participació de
la Vigília de la
Immaculada en la
parròquia.



Invitar a la participació de
la Vigília de la
Immaculada en la
parròquia.



Invitar a la participació de
la Vigília de la
Immaculada en la
parròquia.

PROGRAMACIÓ 2n TRIMESTRE

OBJECTIUS

ACTIVITATS






Conscienciar sobre el sentit de la pau i la fraternitat en la celebració del dia de la Pau.
Acostar-se, mitjançant la reflexió del matí, al creixement en valors.
Viure el temps litúrgic de la Quaresma, fomentant la interiorització i la reflexió.
Augmentar la nostra proximitat i compromís amb les necessitats del Tercer Món.

CELEBRACIONS

CAMPANYES

ALTRES




Reflexions del matí.
Dia de la Pau.
Dinàmiques de Quaresma
a partir de dibuixos de
Fano.

Infantil

 Gravació d’alguna cançó amb
gestos.
 Imposició de la cendra.
 Celebració de la Pasqua.

 Mes solidaria MANS UNIDES.
 Esmorzar solidari.

Primària

 Imposició de la cendra (1r a 6é)
(26 de febrer).
 Confessions (4t a 6é)
 Celebració de la Pasqua.

 Mes solidaria MANS UNIDES.
 Esmorzar solidari.





Reflexions del matí.
Dia de la Pau.
Dinàmiques de
Quaresma.

Secundària

 Imposició de la cendra (1r a 6é)
(26 de febrer).
 Confessions (4t a 6é)
 Celebració de la Pasqua.

 Mes solidaria MANS UNIDES.
 Esmorzar solidari.





Reflexions del matí.
Dia de la Pau.
Dinàmiques de
Quaresma.

Personal docent

 Imposició de la cendra (1r a 6é)
(26 de febrer).
 Celebració de la Pasqua.

 Mes solidaria MANS UNIDES.
 Esmorzar solidari.





Reflexions del matí.
Dia de la Pau.
Dinàmiques de
Quaresma.

Personal no docent

 Imposició de la cendra (1r a 6é)
(26 de febrer).
 Celebració de la Pasqua.

 Mes solidaria MANS UNIDES.
 Esmorzar solidari.



Dia de la Pau.

Famílies

 Imposició de la cendra (1r a 6é)
(26 de febrer).
 Celebració de la Pasqua.

 Mes solidaria MANS UNIDES.
 Esmorzar solidari.



Dia de la Pau.
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PROGRAMACIÓ 3r TRIMESTRE

OBJECTIUS






ACTIVITATS

CELEBRACIONS

CAMPANYES

ALTRES

 Mes de Maria (maig).
 Eucaristia de la Família.
 Celebració Final de curs.

 Cáritas: Jornades de
sensibilització i recaptació.
 Campanya diocesana “Un estiu
diferent”.




Reflexió del matí.
Oració general front la
imatge de la Mare de
Déu dels Desemparats.

 Cáritas: Jornades de
sensibilització i recaptació.
 Campanya diocesana “Un estiu
diferent”.




Reflexió del matí.
Oració general front la
imatge de la Mare de
Déu dels Desemparats.



Reflexions del matí.



Reflexions del matí.



Mes de Maria.




Reflexions del matí.
Mes de Maria, implicació
de les famílies en les
celebracions del centre.

Infantil

Primària

Secundària

Acostar-se, mitjançant la reflexió del matí, al creixement en valors.
Mostrar la figura de Maria com exemple de compromís.
Donar gràcies a Déu pels fundadors del Col·legi i pel curs i etapa que finalitza.
Facilitar llocs perquè nostres alumnes coneguin altres realitats juvenils.

 Mes de Maria (maig).
 Eucaristia de la Família.
 Eucaristia Final de Curs (3r a
6é)
 Celebració Final de curs (1r i
2n).
 Reflexió del matí entorn la
figura de Maria.
 Eucaristia de la Família.
 Eucaristia Final de Curs (1r a
3r).
 Eucaristia Final de Curs i
Graduació 4t.

Personal docent

 Mes de Maria.
 Eucaristia de la Família.
 Eucaristia Final de Curs.

Personal no docent

 Mes de Maria.
 Eucaristia de la Família.
 Eucaristia Final de Curs.

Famílies
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 Eucaristia de la Família.

 Cáritas: Jornades de
sensibilització i recaptació.
 Campanya diocesana “Un estiu
diferent”.
 Cáritas: Jornades de
sensibilització i recaptació.
 Campanya diocesana “Un estiu
diferent”.
 Cáritas: Jornades de
sensibilització i recaptació.
 Campanya diocesana “Un estiu
diferent”.
 Cáritas: Jornades de
sensibilització i recaptació.
 Campanya diocesana “Un estiu
diferent”.
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