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Curs  
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JUSTIFICACIÓ 

El Col·legi Cor de Maria, té una funció social molt concreta: transmetre, dinamitzar i despertar 

el fet espiritual i la fe als nostres alumnes.. 

L’acció pastoral en el nostre centre s’entén com a un tret diferenciador de les escoles de la 

Fundació Xafer. 

L’acció pastoral s’ofereix a tota la comunitat educativa. No es tracta solament de veure què 

podem fer amb els nostres alumnes, sinó d’il·lusionar i motivar-los a fi de dur amb èxit un pla 

comú i perllongar-lo al llarg del temps. 

Donar testimoni de la fe, és una tasca que no solament han d’assumir els Mestres de religió, 

sinó també la comunitat educativa, els mestres, les famílies i els alumnes. 

Desenvolupar l’espiritualitat dels nostres alumnes. Volem proposar als nostres alumnes 
experiències que els facin caure en el compte de tota la Vida que hi ha al seu interior; desitgem 
proporcionar-moments de calma i silenci, perquè escoltin dins i es delectin amb el que troben; 
somiem amb alumnes emocionalment intel·ligents que siguin conscients del que senten i 
aprenguin a ser empàtics. 
 

 

OBJECTIU GENERAL 

       “AJUDEM I ACOMPANYEM AMB ALEGRIA I AMOR” 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Transmetre, dinamitzar i despertar el fet espiritual i la fe en els nostres alumnes  

 Crear espais de formació católica i d’espiritualitat, que brindin oportunitats pel cultiu 
de la fe, de la transcendència  i la voluntat de servei 

 Aconseguir que  s’interioritzi i practiqui els valors per mitjà d’activitats vinculades al 

lema del curs: ¨ Ajudem i acompanyem amb Amor i alegria“. 
 

 Aprofundir en el coneixement de testimonis i participar amb entitats de caire solidari i 
fer així que es desperti el sentit voluntari de l’alumne (Acció i Cooperació) 



 
2 

  Animar i motivar la participació activa de  familiars, pares, alumnes, professors en 
l’acció pastoral.  

 Apropar l’escola amb l’església  fent més activitats amb la parròquia 
 

 Dinamitzar l’ús de la Capella 
 

 Compartir el sentit dels moments litúrgics 
 

PASTORAL DEL SERVEI EDUCATIU 

 Presència propera i acollidora. 

 Actuació pedagògica animada des de l'esperit de caritat i llibertat. 

 Atenció al procés personal de cada alumne. 

 Atenció als alumnes més necessitats. 

 Potenciar les relacions interpersonals significatives. 

 Formació i vivència de les actituds i valors evangèlics. 

 

 

EQUIP DE PASTORAL 

Components: 

o Coordinadora de pastoral: Marga Quevedo 

o Mestres representants d’infantil, primària i ESO: Dolors Petrus, Marga Quevedo i 

Manel Bonmatí 

o Capellà assignat : Llorenç Sales 

o Mare representant: Antonia Mora 

 

 

Funcions: 

. Elaborar un calendari d’activitats pastorals del curs actual. 

. Difondre el projecte d’acció pastoral. 

. Motivar al professorat en el desenvolupament de l’acció pastoral. 

. Oferir materials necessaris perquè els tutors puguin desenvolupar les propostes. 

. Coordinar amb el departament de religió per aconseguir l’objectiu principal . 
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. Promoure el sentit i la pedagogia dels temps importants(campanyes, convivències, Pasqua ...) 
del compromís cristià i l'opció per la justicia 
 
. Dinamitzar les sortides/activitats de pastoral i acció i cooperació. 

 

Funcionament comissió 

. Per aconseguir un bona comunicació amb la resta del claustre, el departament està format 

per un representant de cada etapa que s’encarrega de transmetre  totes les activitats i  

decisions preses a les respectives CPC. 

 

. Col·laboració amb altres departaments. 

 

. Reunió setmanal dels  membres del departament una hora a la setmana . Programem les 

activitats per fer, les actualitzem , valorem i revisem si s’han duit a terme i el resultat final. Tot 

això queda constància en una acta que s’envia a tots els membres del departament la qual es 

aprovada o rectificada a la següent reunió. 

 

 

.Atès que la Coordinadora de Pastoral forma part de l'equip directiu del centre, ella és la 

responsable que aquest Equip estigui sempre convenientment informat i que en les seves 

reunions es tracten els assumptes necessaris per al bon desenvolupament de la Pastoral el 

centre 

 

 

 

PROPOSTES D’ACCIÓ PASTORAL 

Reflexió del matí 

Breu lectura al començament de la 1ª classe de cada dia (5minuts) amb qui pretenem 

interioritzar valors de l’Evangeli  i reflexionar sobre fets puntuals que. 

Infantil: Reflexions i P-3 cançons.  p4-p5 lectura d’una oració diferent segons l’ocasió (recull 

d’oracions) 

Primària: lectura d’una oració diferent  o reflexió segons l’ocasió (recull d’oracions) 

ESO: Lectura reflexió /evangeli…segons l’ocasió (recull d’oracions/Evangeli/ frases 

célebres/fragments d’alguna lectura…) 

Aquestes reflexions diàries queden reflectives en el full de l’anex 8 que es recollit 

setmanalment . 
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Visita del Bisbe a l’escola:  

Comptarem amb la presència del Sr.Bisbe   de Menorca per a presentar-li la programació del 

curs , donar a conèixer als membres de l’Equip de Pastoral del Centre i explicar-li el nostre 

Projecte, així com també conèixer la nostra escola i tenir l’ocasió de saludar els professors i 

alumnes. 

Visita a la capella (tots els cursos) 

Es dinamitzarà l’ús de la capella fent la majoria de celebracions allà i es baixarà amb els 

alumnes un cop al mes com a mínim. 

 

Celebracions i activitats 

. Es faran dues  misses a l’any: inici de curs i  fi de curs i dues celebracions de la Paraula 

coincidint amb els moments litúrgics de Nadal I Pasqua. El contingut de la missa s’anirà 

treballant  a les classes de religió per tal que els alumnes sàpiguen respondre i comportar-se 

correctament. 

 .Veieu l’annex. 

Famílies 

Tenint en compte que  els pares d'alumnes, i les famílies en general,  són els primers 

responsables en l'educació dels seus fills. La nostra concepció de l'educació com a complement 

de la família ens exigeix una relació propera entre família i col·legi per tal d'assolir una acció 

educativa coherent. Ells també han de ser implicats en la pastoral del centre. Per això es 

fomentarà la participació activa d’aquestes  en els distints actes. 

Convivències 

Es realitzarà la jornada de convivència on els alumnes tindran un espai de retrobament, 

coneixement, compartir i reflexionar. 

 La I jornada de convivència ens ajudarà al retrobament dels companys i coneixement d’una 

mateix i dels altres. Així com el treball del lema del curs, RRI  i Projecte Educatiu.Tallers 

cooperatius i manual . 

Sortides  

L’objectiu d’aquestes sortides és el de donar a conèixer als nostres alumnes les diferents 

comunitats que formen el conjunt de la comunitat religiosa de la nostra diòcesis, així com els 

diferents centres i edificis més característics d’aquesta comunitat eclesiàstica i accions socials.  

Dinamització pastoral per al Claustre 
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Pretenem buscar la manera de fer partícips i d’implicar a tot el Claustre de l’acció pastoral 

convidant a algun mestre especialitzat, que ens faci una petita ponència. 

 

Campanyes solidàries, Acció i cooperació social 

Tenint en compte un dels nostres objectius: compartir i ser solidaris, l’escola té el propòsit 

de participar i col·laborar en algunes campanyes. També considerem interessant poder rebre 

la visita d’algun testimoni de les missions als països necessitats, per poder explicar als nostres 

alumnes la problemàtica d’aquests territoris i conscienciar-los que la nostra ajuda material i 

espiritual és molt necessària. 

Tindrem en compte en les nostres actuacions les següents entitats i testimonis: 

. Domund 

.. Campanyes de recollida d’aliments i de roba. 

. Visites i col·laboració da caire social: voluntariat i solidaritat (Residència gent gran, Mans 

Unides, Càritas, Unicef,Creu Roja…) 

. Visites de testimonis a l’escola , seminaristes, representant del voluntariat de Càritas ... 

. Tot axó quedarà reflectit en una taula temporitzada que adjuntem als annexos. 

 

LA PRESÈNCIA DEL CAPELLÀ A L’ESCOLA: 

 Participació en les reunions de Pastoral.  

 Acompanyar alguns grups en les visites a les comunitats i centres de l’Església. 

 Preparar i participar en les celebracions religioses. 

 Preparar i conduir el grup de famílies. 

 Fer-se present en cadascun dels cursos que ho sol·licitin, en moments concrets.  

o Reforç  a les classes de religió. 

o Explicació d’una temàtica concreta. 
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PASTORAL AL MENJADOR:  

 

El moment abans de dinar és un bon moment per a fer una petita i senzilla reflexió. Per 

tant serà propici recitar tots junts unes oracions per a beneir la taula i els aliments que 

anem a prendre.  

Aquesta mateixa idea també es pot realitzar a totes les sortides del centre en que els 

alumnes mengen junts.  
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ANNEXOS 

PROGRAMA D’ACTIVITATS I ACCIONS PER AL CURS 

 

SETEMBRE  Missa principi de curs: 

- De primer de primària a 4t ESO celebració de 

l’Eucaristia 

 I Jornada Convivència sota el lema “ Ajudem i acompañen, 

amb alegría i estima”  (Lloc Base Naval ) 

 

 

 

OCTUBRE 

 Domund: visita missionera (campanya Domund dia22 

d’octubre, sota el lema sé valiente la misión te espera) 

 Festa Tots els Sants/Bunyolada 

- Alumnes d’Infantil I Primària 

 Reunió de mestres de religió ( Falta concretar dia) 

 Visita Pastoral del Sr. Bisbe 

 

 

NOVEMBRE 

 

 

 Activitat d’acció i cooperació: Dia dels Drets dels Infants 

 Activitat ASPANOB 

 Testimoni:  Membre representant de Càritas ( preparar 

recollida aliments) MªAntònia LL. (tots) 

 

 

DESEMBRE  Comencem Advent ( 1 de desembre) Baixar a la capella 1 

cop/setmana per encendre la llum)Llorenç prepara ses 

celebracions( treballar un valor del lema cada setmana). 

Cada setmana un alumne/a encèn el ciri de la corona 

  Celebració de la Paraula de Nadal . 

 Sortida Pastoral Infantil primària: betlems i decoració 

nadalenca al carrer  

 Acció i Cooperació: recollida d’aliments. Cooperar amb 

Cáritas preparant bosses d’aliments 

 

 

 

GENER 

 Setmana de la Pau  

 Festividad de Sant Antoni: beneïdes 

 Activitat de Cáritas  

 

 

 

 

FEBRER 

 

 Concurs Cartells vocacionals ( 1r i 2n ESO ) 

  Dia dejuni voluntari. MANS UNIDES ( participar en el 

concurs de videos) ( 3r i 4t ESO) 
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 Visitar rectoría ( falta concretar cursos) i visita botiga-taller 

Mans Unides . 

 Dimecres de cendra Imposició cendra capella del Col.legi ( 

26 de febrer) 

 

 

 

 

MARÇ 

 

 Quaresma: activitat setmanal a la Capella. 

 Testimoni: visita de seminaristes  

 Sí de María 

 

 

 

 

ABRIL 

 Visita la Geriàtric dels alumnes de 2n d’ESO. Dia Inter 

generacional 

 Celebració de la paraula Setmana Santa  

 

 

 

 

 

MAIG 

 Celebració del mes de María: els distints cursos, i coincidint 

amb l’hora religió, baixaran a la Capella .ESO, visualització 

pel·lícula ¨Maria de Nazaret¨. 

 Dia de la familia 

 Activitats programades per Càritas, dirigides als alumnes 

d’ESO 

 

 

 

 

 

 

JUNY 

 Celebració de la missa de final de curs, acte obert a les 

famílies, incorporació alumnes de p5. 

 

 

 

 

 

 

 


