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PROJECTE d’EDUCACIÓ EN VALORS I COMPETÈNCIA ESPIRITUAL 

 Curs 2019-2020 
. 

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: 
 

SI US PLAU, GRÀCIES, PERDÓ 
I com a OBJECTIU GENERAL: 

Aconseguir que l’ús de les expressions: si us plau, gràcies, perdó, provoquin sensacions positives en els nostres 
alumnes i ajudin a la millora de la convivència en el centre 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Fer ús de les tres expressions en el dia a dia de l’escola. 

- Observar l’actitud dels que ens envoltes i estar atents a les seves necessitats. 

- Adonar-se que utilitzar aquestes paraules ajuda a empatitzar amb els altres creant sensacions de benestar, alegria i humilitat. 

- Valorar l’esforç en el moment de demanar perdó i reconèixer les pròpies actuacions. 

- Entendre que fer les coses sense esperar res a canvi és una mostra de gratitud. 

- Recuperar els fonaments bàsic d’una bona educació. 
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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. 
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 PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

JORNADA D’EDUCACIÓ 
EMOCIONAL 

ESO 

 

Dilluns 16 de desembre 

 

  

CELEBRACIONS 

 

Activitat de presentació 
del projecte EVICE per 
treballar els valors de la 
humilitat, la gratitud i el 
perdó a través de les 
paraules si us plau, gràcies, 
perdó. 
 
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 27 al 31 de gener 

 
3 de  Febrer 
Celebrarem el 78è aniversari. 

 
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. 
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 PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

CAMPANYES SOLIDÀRIES 

 
FIRA SOLIDÀRIA  
SANT MARTÍ 

El 18 de novembre els alumnes 
de 4t. d’ESO organitzaran 
diverses activitats en les que 
participaran tot el professorat i 
alumnat.  

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

Treball per conèixer la figura de 
Sant Martí 

 

PROJECTE DE MANS UNIDES 

Del 18 al 22 de novembre 

 
 

 

 

 

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

Participarem en la recollida de roba i calçat usats de l’ONG “SOS Àfrica” 
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ACTIVITATS VÀRIES 

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

Els alumnes de  1r. 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”. 

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. 

Els alumnes de 4t d’ESO iniciaran el Servei Comunitari col·laborant amb entitats del poble. 


