
 

Cor de Maria Sant Celoni 
Centre concertat per la  
Generalitat de Catalunya 
Av. Verge del Puig, 3 
08470 Sant Celoni 
Tel 93 867 03 98 
cordemaria@cordemariasantceloni.cat 
www.cordemaria.cat 
 

1 
 

                          

PROJECTE d’EDUCACIÓ EN VALORS I COMPETÈNCIA ESPIRITUAL 

 Curs 2018-2019 
. 

L'educació en valors és l'eix transversal que abasta totes es persones que d'una forma o una altra tenen contacte amb l'alumnat, 
sigui quina sigui la seva tasca. Pretenem a través d'aquesta educació preparar-los a ser competents espiritualment i desenvolupar-
se amb assertivitat als canvis de paradigma que estem vivint. Presentem com a lema del curs: 
 

PARLEM-NE 
I com a OBJECTIU GENERAL: 

Utilitzar el diàleg com a recurs per conviure en pau i harmonia 

Potenciarem en els alumnes: 
 

 El saber escoltar amb presència 
 La mentalitat oberta 
 El bon ús de la paraula 
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Per saber escoltar cal: 

 Donar importància a conèixer els propis sentiments i els dels altres (actuar amb empatia). 
 Fomentar moments de reflexió que condueixin a la interiorització afavorint l’atenció plena (mindfullness). 
 Adonar-se que les diferències de criteris i/o idees entre les persones enriqueixen el diàleg i el treball cooperatiu.  
 Evitar judicis sense fonament. 
 Prendre consciència de la necessitat de ser present. 

 
Per aconseguir una mentalitat oberta cal: 

 Acceptar els altres tal com són, amb les seves virtuts i els seus defectes, tal com ens va ensenyar Jesús amb el seu testimoni, sent capaç de 
cedir quan calgui. 

 Aprofitar la diversitat existent al centre per adonar-se de les diferències entre les persones. 
 Treballar estratègies per potenciar els punts en comú entre nosaltres i els altres (crear ponts). 
 Evitar que la comparació faci de barrera en el diàleg. 
 Potenciar el pensament abstracte fomentant la creativitat, la reflexió..., evitant judicis i prejudicis. 
 Tenir present que el pensament abstracte és el que connecta amb l’espiritualitat. 
 Valorar la diversitat de creacions, produccions, opinions... 

 
Per un bon ús de la paraula cal: 

 Incentivar el diàleg com a eina per treballar la competència comunicativa. 
 Prendre consciència de les habilitats i limitacions pròpies i dels altres quan s’expressen, valorant l’esforç que es fa. 
 Evitar la resposta precipitada davant de conflictes, reflexionant abans d’expressar-se. 
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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 a treballar valors adients (solidaritat, respecte, justícia... i viure 

cada moment amb sentit. 

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. 
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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. 
 

 

 
30 de gener 
DIA DE LA PAU 
 
Recordem  
El pare fundador:  
Joaquim Masmitjà i d’altres 
figures masculines importants 
Setmana del 28  de gener al 5 
de febrer 

 
2 de  Febrer  
Celebrarem el 77è aniversari 
de l’escola amb una celebració 
de la Paraula 

 
   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 compartint la joia i 
l’alegria amb les persones que ens 
estimem. 
 
Acabarem el curs amb una reflexió 
d’acció de gràcies. Serà un moment 
especial de comiat i agraïment. 
 

 



 

Cor de Maria Sant Celoni 
Centre concertat per la  
Generalitat de Catalunya 
Av. Verge del Puig, 3 
08470 Sant Celoni 
Tel 93 867 03 98 
cordemaria@cordemariasantceloni.cat 
www.cordemaria.cat 
 

5 
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
 

 

 
CAMPANYES SOLIDÀRIES 

 
FIRA SOLIDÀRIA  
SANT MARTÍ 

El 4 de novembre 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. 

 
PROJECTE MANS UNIDES 

Setmana del 28 de gener al 5 
de febre 

 

 

 

 
Col·laborarem amb la campanya “Cap nen sense joguina” organitzada per Creu Roja 

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

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

 

ACTIVITATS VÀRIES 

 
“Recollida de taps” per a un nen de Sant Celoni amb neurofibromatosi 

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

Projectes d’Aprenentatge-Servei amb el centre de dia “St. Martí” ,la residència “Verge del Puig”, el centre 
de dia Indaleci Losilla, el Casal d’avis i l’Hospital de dia  

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. 


