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                                                                                                                                               Cor de Maria Sant Celoni 

 

 

PROJECTE d’EDUCACIÓ EN VALORS I COMPETÈNCIA ESPIRITUAL 

 Curs 2017-2018 

La Pastoral acompanya el nostre fer de cada dia..   

El nostre model és Jesús i la seva proposta:  

Estimació, Pau i Justícia per a tothom. 

 

Lema general del curs :  

APUNTA'T A L'ESFORÇ 
OBJECTIUS:               

1. Donar a conèixer als alumnes la importància de l'esforç, com a valor per ajudar a assolir satisfacció personal.  

• Saber valorar la importància de la feina ben feta. 

•  Utilitzar les errades com a recurs per aprendre. 

•  Educar per acceptar la frustració.  

•  Evitar la comparació per tal que no es transformi en ressentiment.  
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•  Prendre consciència de les habilitats i limitacions pròpies i dels altres. 

•  Aprendre a valorar l'esforç dels altres.  

•  Valorar l’esforç individual com a eina necessària per al creixement del grup. 

•  Fomentar la constància per aconseguir els objectius plantejats. 

•  Extrapolar el valor de l’esforç a tots els àmbits de la comunitat educativa. 

• Tenir a Jesús de Natzaret com a model.   

2. Entendre la reflexió :             

• com un camí d’aprofundiment en un mateix, en la realitat i en el projecte de Jesús que empeny al compromís. 

• com a activitat que ens permet ser donadors i receptors els uns dels altres. 

3. Reconèixer i valorar el patrimoni de saviesa i profunditat transmès a través de les diferents religions. 

4. Promoure el valor del respecte vers tots els membres de la Comunitat Educativa, per assolir una bona convivència. 

5. Aprendre a ser solidaris compartint el que som i tenim. 

6. Continuar el treball de formació humano-cristiana del professorat. 
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ACTIVITATS GENERALS 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

INTERIORITAT 

 
Acabarem el 1r i el 2n trimestre amb una reflexió d’acció de gràcies per tot el que hem rebut. 
 
Iniciarem les activitats del matí amb uns moments de -reflexió. Però qualsevol moment del dia pot ser 
motiu de silenci, reflexió. 
 
Tindrem presents els temps litúrgics per viure cada moment amb sentit cristià. 

JORNADES D’EDUCACIÓ 
EMOCIONAL 

 

Els alumnes d’ESO participaran 
en una Jornada de 
descobriment i reflexió entorn 
temes que els afecten i 
preocupen. A Can Clarens 
(Vallgorguina) El Sr. Juanjo 
Fernandez en serà el 
dinamitzador. 

1r ESO   18 octubre 
2n ESO   17 octubre 
3r ESO    19 octubre 

 4t ESO    16 octubre 
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 PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

CELEBRACIONS 

 

 
ADVENT- NADAL 
Durant les quatre setmanes 
d’Advent cada cicle prepararà 
el Nadal seguint els missatges 
d’un CALENDARI d’ADVENT 
  
Maria amb la seva actitud de 
confiança i esperança ens serà 
un model a seguir. 
 

 

 
Recordem  
El pare fundador:  
Joaquim Masmitjà 
Setmana del 29  de gener al 2 
de febrer 

 
2 de  Febrer  
Celebrarem el 76è aniversari 
de l’escola amb una Eucaristia 

 
   QUARESMA 

Durant la Quaresma moments 
de silenci i reflexió ens 
ajudaran a millorar les nostres 
actituds. 
Cada classe treballarà 
diferents dinàmiques. 

 

 
 
 
 

PASQUA 
És el moment que dóna sentit a la 
nostra vida cristiana. 
La celebrarem amb joia i alegria 
compartint-la amb les persones que 
ens estimem 
 
MES DE MAIG 
Dones importants a la història. 
 
Acabarem el curs amb una reflexió 
d’acció de gràcies. Serà un moment 
especial de comiat i agraïment. 
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 PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
 

 

 
CAMPANYES SOLIDÀRIES 

 

DOMUND- PROJECTES 
SOLIDARIS 

El 27 d’octubre els alumnes de 
4t. d’ESO organitzaran diverses 
activitats en las que 
participaran tot el professorat i 
alumnat.  

La finalitat és gaudir tots junts 
d’una tarda lúdica  tot recollint 
diners destinats a projectes 
solidaris. 

 

. 

 

 

 

 

Col·laborarem en les Campanyes de recollida d’aliments que organitzi el Banc d’aliments de Càritas i Creu 
Roja. 

Participarem en la recollida de roba usada de l’ONG “SOS Àfrica” 

Participarem en  els actes proposats per la “Coordinadora d’Entitats Solidàries” de Sant Celoni. (Setmana 
de la Pau) 

ACTIVITATS VÀRIES 

 

Els alumnes de CS i 1r. i 2n d’ESO participaran en el Concurs Bíblic, organitzat per la Federació de 
cristians a Catalunya de Terrassa. 

Els alumnes de CS i ESO  participaran en el Concurs de Redacció “Mans Unides”. 

Continuació del Projecte d’Aprenentatge-Servei amb el centre de dia “St. Martí” i la residència “Verge del 
Puig”  

Continuació del Projecte d’Aprenentatge-Servei de la nostra escola amb l’Hospital de Dia. 

Col·laborarem amb alguns dels tallers del Casal d’Avis de St. Celoni. 


