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1. INTRODUCCIÓ
La Fundació Dominiques de l'Ensenyament presenta el seu Projecte
de Pastoral. Està fonamentat en l'oferta educativa que neix del
nostre Caràcter Propi.
En aquest projecte queden explicitats els
aspectes de la
nostra acció pastoral dins de les noves metodologies de la innovació
educativa.
Aquest projecte de Pastoral pretén que seguim avançant en la
nostra Missió educativa-evangelitzadora i és un instrument viu
per a tots i cada un dels que formem la Comunitat Educativa
conscients de ser fidels al Carisma dominicà aquí i ara, ens sentim
enviats a anunciar la Bona Notícia de l'Evangeli a tots.
Volem que aquest Projecte sigui un marc de referència i una bona
eina per:
portar a terme la tasca educativa-evangelitzadora
impulsar experiències de creixement personal i en la fe
promoure la vivència dels valors evangèlics i dominicans
despertar inquietuds fraternes, solidàries i de compromís
oferir espais de silenci i interioritat
fer una pastoral que estigui integrada en la vida del centre i en
tota la comunitat educativa
fomentar una pastoral en diàleg fe-cultura
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Així mateix desitgem que aquest Projecte estigui al servei del
creixement integral de l'alumne des d'una visió cristiana de la
persona, de la vida i del món, i amb una actitud de compromís social.
Des d'aquest marc comú que ens identifica a tots, el Projecte de
Pastoral FEDE tindrà valor en la mesura que siguem capaços de
portar-lo a la pràctica en la nostra tasca de cada dia i mantenir-lo
dinàmic i obert a la realitat que l'enriqueix i el configura.

2. MIRANT LA NOSTRA
SOCIETAT

A la societat hi ha signes esperançadors a nivell social, econòmic i
religiós que ens interpel·len i ens mouen a fer una reflexió
compartida que ens permeti donar resposta a la nostra realitat.
Entre els trets i esperances més significatius del món d'avui per a la
nostra missió educativa-evangelitzadora destaquem:

La consciència de la dignitat humana i dels seus drets inviolables; de
la seva llibertat i de la seva responsabilitat.
La recerca de sentit i defensa de la vida.
La necessitat de valors autèntics i#d'una espiritualitat profunda.

La lluita per la llibertat, la democràcia i l'eliminació de les
desigualtats socials.
El pluralisme i la diversitat en un món globalitzat i obert al diàleg
interreligiós.
La preocupació per l'ecologia del planeta.
La influència de les xarxes socials i els mitjans de comunicació social.
L'augment dels recursos digitals en tots els

àmbits del coneixement.

El protagonisme laïcal en l'acció evangelitzadora.

Al costat d'aquests fets que obren horitzons d'esperança, n’hi ha
altres que ens preocupen:

La creixent secularització de la nostra societat.
La situació mundial i local de crisi econòmica, social i política.
La violació dels Drets Humans.
L'individualisme i la fragmentació.
Els nous estils i realitats familiars.
La crisi de valors i l'estandardització de comportaments consumistes.
...

Tots ells necessiten ser interpretats i integrats en la nostra acció
pastoral.
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Tota pastoral necessita uns criteris orientadors que la il·luminin i la

3. DES D’ UNS CRITERIS

guiïn. Els criteris teologicopastorals que orientaran i projectaran la

TEOLOGICOPASTORALS

nostra acció pastoral són:

Assumir la realitat de ser persona: Encarnació

Anunciar Jesús, el seu projecte humanitzador i la
Bona Notícia del Regne: Evangelització
Celebrar l'acció de Déu en la vida
quotidiana: Celebració Alliberadora
Comprometre’s en la promoció i
alliberament integral de les persones:
Compromís Solidari
Créixer i madurar la fe comunitàriament: Comunitat Cristiana

3.1. ASSUMIR LA REALITAT DE SER PERSONA: ENCARNACIÓ

El primer criteri és l'Encarnació i fa referència a un esdeveniment
central de la història de la salvació: Déu, encarnant-se en Jesús de
Natzaret, entra en la història de la humanitat, es fa un de nosaltres i
assumeix plenament la condició humana.

#

L'Encarnació és el camí que Déu tria per manifestar i realitzar el
seu projecte salvador. Per això la nostra Pastoral segueix el mateix
camí: assumir la realitat de cada persona per acompanyar-la,
il·luminar-la i transformar-la amb la força de l'Evangeli.
Per fer-ho realitat en la nostra pastoral necessitem:
Conèixer, comprendre, acollir i estimar cada persona en el seu
moment vital.
Estar present en els llocs on elles viuen i acompanyar-les.
Descobrir i valorar els seus interessos, preocupacions i anhels.
Partir de les seves necessitats i aspiracions concretes.
Integrar la fe en la seva vida quotidiana.
Educar la fe respectant la diversitat de situacions i nivells en què es
troben.

Optar per l'Encarnació és creure que la vida quotidiana de cada
persona és el lloc privilegiat per trobar Déu i seguir Jesús. Optar
per l'Encarnació, en definitiva, és optar per una pastoral que
assumeix la historicitat de l'home i la dona i que és fidel a cada
persona-en-situació.
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3.2 ANUNCIAR JESÚS, EL SEU PROJECTE

HUMANITZADOR I LA BONA NOTÍCIA DEL REGNE:
EVANGELITZACIÓ

El segon criteri és l'evangelització. Evangelitzar és anunciar
el que va anunciar Jesús: la Bona Nova de Déu Pare-Mare i el
seu projecte humanitzador. La Bona Nova que

Jesús anuncia

és la presència del Regne de Déu, aquí i ara, per a tota la
humanitat, però d'una manera
i

preferencial per als pobres

marginats.

Jesús evangelitza amb paraules i fets. L'evangelització, per
tant, té una doble dimensió: la paraula i l'acció. En l'anunci no
es tracta només de predicar la bona notícia sinó que la notícia
es dugui a terme, es realitzi, arribi a ser. És a dir, la bona
notícia ha de ser dita i feta. És cert que el primer significat
d'evangelitzar equival a “la proclamació verbal d'un
missatge”, però hem de descobrir uns altres dos aspectes: el
“testimoni de vida” i “l’acció transformadora”.
L'evangelització suscita la fe i la conversió personal i social.
Per això,

podem dir que l'objectiu de l'evangelització és

triple:
La fe com a seguiment de Jesús.
La conversió als valors evangèlics com a projecte de vida.
#

Per fer-ho realitat en la nostra Pastoral necessitem:

Anunciar clara i explícitament Jesús i la Bona Notícia.
Presentar el missatge de Jesús tenint en compte l'ambient
sociocultural dels infants, adolescents i joves i, a la vegada, que
aquest missatge sigui expressat des de la pròpia cultura.
Presentar el missatge cristià com a proposta i com a resposta que
interpel·la i allibera integralment.
Utilitzar, en l'anunci de la Bona Nova, un llenguatge més vivencial,
històric, narratiu, simbòlic i festiu.
Apropar-se a les persones

allunyades i marginades per

l'Església i la societat.
Oferir una formació integral i

sistemàtica, que acompanyi el

creixement humà i cristià de les persones.

La nostra Pastoral ha de seguir els passos de Jesús. Evangelitzar és
la tasca primordial de la Pastoral. Amb ella, ajudarem a suscitar i
madurar la fe i l'opció vocacional, com una opció lliure i responsable.
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3.3 CELEBRAR L’ACCIÓ DE DÉU EN LA VIDA QUOTIDIANA:
CELEBRACIÓ ALLLIBERADORA

El tercer criteri de la Pastoral és l'acció celebrativa de la
comunitat cristiana. Celebrar, com a grup, la trobada amb el Déu de
la vida que es fa present en tants moments i a través de tantes
persones, en la vida quotidiana. Tota celebració ha d'estar
connectada a la vida i a la història.

En les celebracions les persones comparteixen la seva fe a través de
sentiments, vivències i inquietuds; s'inicien en la interioritat,
l'oració i l'obertura al Misteri; descobreixen la presència propera de
Jesús; experimenten l'Església com una comunitat orant i
celebrativa; donen un aire festiu a la vida cristiana; fomenten la
unitat del grup, així com la corresponsabilitat, la solidaritat i el
compromís …

Les celebracions seran significatives, si responen a les següents
característiques:

Que tinguin en compte els interessos vitals del grup que fa la
celebració, així com els problemes i aspiracions de la
humanitat.
#

Que siguin creadores de comunitat.
Que siguin educadores de la fe.
Que siguin alegres, creatives i dinàmiques.
Que afavoreixin la participació.
Que utilitzin un llenguatge senzill i comprensible.
Que convidin a la conversió personal i social, al testimoni, al
compromís per la justícia, la solidaritat, la fraternitat i la
pau.

Els moments celebratius són essencials en els processos d'educació
en la fe. Sense celebració de la fe no hi ha comunicació ni maduració
en la fe. Per això la Pastoral contempla els moments celebratius i
festius com a essencials.

3.4 COMPROMETRE’S EN LA PROMOCIÓ I ALLIBERAMENT
INTEGRAL DE LES PERSONES: COMPROMÍS SOLIDARI

El compromís solidari és el quart criteri que orienta, valora i
projecta l'acció pastoral. És el compromís de viure com a germans,
de lluitar per la justícia i la pau, de servir al necessitat, de ser
responsables i solidaris en la construcció del món. Des d'aquí, viure
entestats en la tasca
de continuar
la mateixa--causa
PROJECTE
DE PASTORAL
FEDE per la qual va
viure Jesús: humanitzar el món

EDUCAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La persona troba motius per viure compromesa en la construcció del
Regne de Déu. Alguns d'ells són:

Les situacions d'injustícia que hi ha al nostre món.
La projecció social de la fe cristiana.
L'esperança en un món millor, on s'implanti la fraternitat, la igualtat,
la justícia, la pau, la solidaritat i el respecte i cura de la Terra i
el Medi Ambient.
La vivència de l'amor, traduït en servei,

generositat, donació,

promoció i alliberament.

El compromís és essencial a la missió de l'Església, ja que aquesta
inclou entre els seus objectius la promoció humana, la transformació
de la societat i la cura de la creació. Volem viure l'amor servicial cap
al proïsme, el compromís amb els més pobres i vulnerables i
convertir-nos en actors decidits del canvi social.

#

3.5. CRÉIXER I MADURAR LA FE COMUNITÀRIAMENT:
COMUNITAT CRISTIANA

La comunitat és el cinquè criteri de l'acció pastoral. La comunitat,
en primer lloc, és l'espai eclesial concret on el cristià neix i creix en
la fe. De la comunitat neix l'anunci de l'Evangeli que convida a les
persones a la trobada i seguiment de Jesús. I és la mateixa
comunitat la que acull als que descobreixen a Jesús i volen
aprofundir en el seu procés de fe. La comunitat, per tant, és el punt
de partida per a la iniciació i maduració en la fe. D'aquí que tota
acció pastoral tingui el seu origen i font en la comunitat.
Formar comunitat i viure comunitàriament la fe en Jesús suposa:

Escoltar junts la Paraula de Déu.
Celebrar la fe a través dels sagraments i celebracions.
Pregar junts.
Viure la fraternitat.
Anunciar l'Evangeli i fer-lo present entre les persones.
Alimentar la consciència de tenir una missió en l'Església i en la
societat.

Per tot això, la comunitat cristiana és el lloc adequat per
acompanyar els processos
d'educació
en la fe.
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4. AMB IDENTITAT PRÒPIA:
CARISMA DOMINICÀ

Tota la nostra acció pastoral té en compte les nostres arrels
dominicanes perquè entenem que són una manera de ser dins de
l'Església i una manera de viure en comunitat el seguiment de Jesús.
El carisma dominicà en tot el procés de pastoral, és l'eix transversal
que

dinamitza la nostra forma d'entendre i viure la fe com a

educadors.

Sant Domènec profeta del seu temps, entén, descobreix, escolta que
Déu vol que fundi una Ordre per a la predicació, continuadora de la
missió dels apòstols. Va ser un home que va dedicar tota la seva vida
al servei de la Paraula. Un home innovador amb el seu estil de vida i
missió.

Nosaltres, des del moment en què Jesús ens convida a seguir-lo des
del Carisma dominicà, també rebem aquesta missió: ser predicadors
de la Paraula. Estem cridats a ser predicadors i ho som en la mesura
que ens obrim a la Paraula i ens deixem sorprendre per ella i quan
#

De Domènec de Guzman aprenem a:
Ser cercadors de la Veritat a través de l'estudi.
Ser persones compassives i solidàries.
Ser contemplatius vivint des de la
interioritat.
Ser grup, construir comunitat i
enfortir els llaços de fraternitat.
En les nostres escoles l'acció educativa, l'acció tutorial i l'acció
pastoral van de la mà i

treballen a l'uníson d'una manera

coordinada, convençuts que els valors que pretenem viure com a
comunitats educatives són el

millor que podem oferir a tots els

nostres alumnes i als qui, a través d'ells, s'acosten fins a nosaltres.

4.1. SER CERCADORS DE LA VERITAT A TRAVÉS DE
L'ESTUDI

L'estudi és un component fonamental del projecte de vida
dominicana, entès com a recerca constant de la veritat, com a
compromís i com a desafiament. L'originalitat de St. Domènec va
consistir en posar l'estudi al servei de la missió.
La recerca de la veritat ens ajuda a discernir els signes dels temps i
a ser crítics i creatius. Aquesta recerca ens demana viure avui en
PROJECTE
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una actitud d'obertura
esforçada
i permanent,
d'escolta a l'altre,

amb capacitat de diàleg i raonament.
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Oberts al pluralisme, a l'enriquiment mutu i al canvi. En constant
procés de creixement personal, de formació i actualització en els
diferents camps.

4.2. SER CONTEMPLATIUS VIVINT DES DE LA INTERIORITAT

El batec de la vida de St. Domènec va ser sempre "Contemplar i
donar als altres el contemplat". La vida de pregària era part
essencial de la vida de Domènec i la font de la seva passió per la
Paraula i l'evangelització. L'eix de la seva contemplació va ser la
fidelitat a la Paraula de Déu contemplada en el silenci i la pregària, la
fidelitat a les persones necessitades de la llum i la força d'aquesta
Paraula. Com Domènec, la nostra pregària ha de néixer d'aquest
contacte amb la Paraula que interpel·li i converteixi la nostra vida
personal i comunitària i ens urgeixi a comprometre'ns en la missió.

Aprofundir en la Paraula i el diari. D'aquí la urgència de saber mirar i
fer una lectura evangèlica de la vida, de les persones i de totes les
circumstàncies que ens envolten.
Cultivar la interioritat en el nostre context educatiu és conrear unes
condicions òptimes que permetin a l'alumne reconèixer-se com a
valuós i autèntic, trobar un sentit a la seva existència i un projecte
de vida des del qual desenvolupar-se i comprometre’s amb la
#

Entenem la interioritat com l'obertura al món interior (pensaments,
emocions, creences, ...) i la possibilitat de la trobada amb la
presència de Déu que viu en cada persona, on descobreix la invitació
a viure des dels valors universals que afavoreixen la convivència
humana.
L'educació en la interioritat és un compromís per la Vida i per totes
les vides, especialment per les menys afavorides del nostre món.

4.3. SER GRUP, CONSTRUIR COMUNITAT I ENFORTIR ELS
LLAÇOS DE FRATERNITAT

L'essència del nostre "ser dominics" està en viure des de i per a la
comunitat, il·luminats per la Paraula. No prediquem aquesta paraula
com a individus aïllats, sinó en comunitat. La nostra vocació no es pot
entendre ni créixer si no és en el si de la comunitat. Aquesta vida de
comunió fraterna és ja un anunci del missatge de Jesús.

La comunitat en clau dominicana és una comunitat responsable i
democràtica, en la qual cada persona intenta donar el millor de si
mateixa. Tots tenim capacitats que la comunitat pot acollir i
potenciar.
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de fraternitat compartida en el seguiment de Jesús. És unitat en la
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Cada un és conscient, allà on està, que està en nom de la seva
comunitat, quan un parla, predica o participa en una activitat, sap
que ho fa en nom de tots. Aquesta consciència és un gran suport i
també implica una gran responsabilitat.
4.4. SER PERSONES COMPASIVES I SOLIDÀRIES
Sant Domènec era eminentment humà i sensible, predicava un Déu
que abraça la nostra humanitat.
Domènec acollia en el seu cor a totes les persones; com que estimava
a tots, de tots era estimat. Feia seu el lema d'alegrar amb els que
s'alegren i plorar amb els que ploren. Com a home compassiu i
sensible davant el sofriment es va implicar i complicar per estar al
costat dels que el necessitaven.
Compassió contemplativa és aprendre a mirar els altres de manera
desinteressada. D'aquesta manera està profundament unida amb la
passió per un món més just. Una societat que entengui la
contemplació apostarà per la justícia, per la pau i la cura de la
creació, sabrà mirar l'altre desinteressadament.
Podem viure i manifestar la compassió avui sent persones solidàries,
capaces de posar-nos al costat d'aquells que més pateixen en la
nostra societat, i assumint la seva causa com una cosa nostra. Això
vol dir que la nostra pastoral compassiva i solidària ha de ser lúcida i
compromesa. Per aquest motiu, aquesta
lucidesa exigeix informació,
#

5. LA NOSTRA PASTORAL:
PERSONA - EXPERIÈNCIA

La nostra Pastoral parteix de les dimensions de la persona:
emocional, cognitiva, corporal, social, espiritual,... Es tracta de
proposar, acceptar, animar i valorar experiències que suposen en si
mateixes reptes i requereixen responsabilitat. Ens convida a
aprofundir i a explorar amb respecte aquest espai personal que es
troba al cor de les persones, en les seves experiències més
profundes.
El gran desafiament de la Pastoral consisteix en la capacitat
d'oferir l'experiència de sentit i de trobada. Entenem per Pastoral
tot procés educatiu fonamentat en els valors de l'Evangeli. Propicia
la

trobada de la persona amb ella

mateixa, amb els altres i

amb Déu. L'acompanya en el seu creixement i la prepara per a
col·laborar en la
transparent, més

construcció d'una societat més
fraterna i més sostenible.
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La nostra Pastoral està oberta a tots els que se senten convocats a
viure la seva missió d'educadors en el marc del Projecte educatiu
FEDE, dins d'una comunitat educativa. Realitzar aquesta tasca des
de diferents opcions ens permet entendre i viure en missió
compartida.
La nostra proposta pastoral està basada en l'experiència i aborda
tres dimensions: la interioritat, el sentit de comunitat i el
compromís.
Experiència d’interioritat
El Projecte educatiu de la Fundació FEDE pretén la formació
integral de la persona. Intentem preparar el nostre alumnat per a la
vida, per al seu creixement personal dins d'un horitzó de sentit, per
a ser membres actius en la vida social, sensibles davant les
necessitats dels més febles i compromesos amb la pau, la justícia i la
cura del medi ambient.

Tota persona té un sentit i unes necessitats íntimes d'ordre
espiritual com ara la felicitat, el benestar integral i el gaudi de la
bellesa i de la cultura. El desenvolupament de la interioritat obre
horitzons nous i insospitats en el cor mateix de la rutina diària, de la
immediatesa i de l'interès a curt termini.
Per això, se'ns convida a treballar aquesta dimensió des de totes les
àrees i

#
assignatures del currículum,
integrar-la en tots els

Requereix la recerca de sentit, l'experiència i vivència del Misteri
que habita en cadascun i en el món que ens envolta, el descobriment
que altres viuen aquesta mateixa experiència i el compartir i
enriquir-se de les mútues experiències.
Experiència de comunitat
La nostra Pastoral ens convida a construir comunitats en les que es
puguin crear llaços de pertinença per anar generant vinculació i
identitat entre tots els seus membres; de manera que siguin un espai
vital on la fe es pugui viure, compartir i celebrar.

La nostra acció pastoral incideix directament en la comunitat
educativa i construeix comunitat cristiana. Els membres de la
comunitat: alumnes, mestres/professors, famílies, monitors, PAS,
han de ser espai i agents d'evangelització, per la coherència entre
els valors que s'expliciten en el Projecte i el testimoniatge de vida
personal, la manera d'establir les relacions, la pedagogia, les
pràctiques educatives, etc.
La referència comunitària és essencial en la transmissió de
l'Evangeli, per això provocarem i convidarem a tenir experiència de
grup, de comunitat, segons el procés vital en què es troben els
nostres destinataris.
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Experiència de compromís

La nostra Pastoral està oberta a l'entorn, transcendeix murs i
promou la recerca d'una societat alternativa. Vol obrir els ulls a la
realitat que ens envolta i ajudar a comprometre’s amb les
necessitats del nostre entorn.
Oferim diferents activitats, campanyes solidàries i projectes de
voluntariat d'acció social per arribar a tenir una experiència de
trobada amb altres, amb persones pobres i necessitades, descobrint
i col·laborant junts per fer realitat el projecte de Jesús i
implicar-se en la construcció d'un altre món.

Amb aquestes experiències volem que
els nostres alumnes siguin ciutadans sensibles, crítics, oberts,
compromesos,

coherents i feliços.

Aquesta experiència
convida a

fonamenta el nostre estil pastoral. Ens

seguir tendint la nostra mà per a col·laborar en la

missió creativa i creadora de Déu.

#

6. OBJETIU GENERAL

Afavorir el creixement de la persona i la seva formació
integral, en una relació educativa acollidora, lliure, participativa i
alegre, des de l'Evangeli, segons els valors dominicans, i potenciar la
implicació de tots els membres de la comunitat educativa i el seu
compromís perquè donin resposta als reptes que presenta la societat
avui.
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7. OBJETIUS ESPECÍFICS

Fomentar, a través de les experiències viscudes, l'autoconeixement i
creixement personal, el plantejament d'interrogants, la recerca
de sentit de la vida i la seva concreció en valors que guiïn la seva
actuació i els facin persones felices.
Afavorir, potenciar, tenir cura i acompanyar el despertar religiós,
cultivant la interioritat i avivant l'experiència de Déu.
Impulsar l'obertura als altres i el desenvolupament de relacions
interpersonals solidàries i compassives a l'estil de Domènec de
Guzman.
Promoure la formació com a procés de recerca i trobada per a:
alumnes, mestres/professors, PAS, famílies i monitors.
Facilitar la formació i l'actualització en l'àrea de religió.
Possibilitar una educació que integri fe-justícia i eduqui per a la pau,
la solidaritat, la cura de la creació i el compromís.
Participar i col·laborar amb la comunitat parroquial, l'església
diocesana i altres institucions.

La responsable de Pastoral FEDE amb els responsables de pastoral
de cada col·legi concretaran aquests objectius a través d'unes línies
d'acció i un seguit d'actuacions que es reflectiran en el Pla Anual de
Pastoral de cada Centre. Des de l'Equip de Gestió es donaran
directrius per desenvolupar i avaluar aquest projecte.

#

8. AGENTS - DESTINATARIS
Tota la comunitat educativa és alhora agent i destinatària de l'acció
pastoral, som conscients que cal vetllar per un estil de pastoral que
ens identifiqui com a centres de la FEDE.
La nostra pastoral vol ser inclusiva, oberta a tothom, Acollidora de la
diversitat i la pluralitat. Tots corresponsables en un projecte comú.

Els Destinataris de la nostra pastoral són:

a) Personal del Centre
El personal del centre, equip directiu, mestres/professors,
monitors i PAS, són responsables de la tasca educativa a l'escola,
agents de la formació dels alumnes, acompanyant-los en el seu
creixement com a persones.
Això comporta, per part de tots, una identificació plena amb el
Caràcter Propi, donant vida als valors evangèlics en ell expressats a
través de la seva tasca quotidiana a l'escola i la seva implicació en el
creixement humà-espiritual dels alumnes, en la celebració i expressió
de la fe i en els projectes solidaris proposats en el Pla de Pastoral.
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b) Alumnes
Els alumnes són els principals destinataris de la nostra missió, per
això han de rebre una proposta educativa-evangèlica que atengui les
seves necessitats reals i els ajudi a créixer com a persones i a tenir
un projecte de vida, a tenir experiència dels valors evangèlics, a
viure un procés de maduració en la fe i de compromís solidari i
ecològic.
c) Famílias
Les famílies han de ser coneixedores del Caràcter Propi dels
centres educatius de la FEDE, entenent que la nostra acció pastoral
s'emmarca en aquest context.
La família és el principal responsable de l'acompanyament en
l'educació integral dels seus fills, també ella és col·laboradora de la
nostra acció pastoral i destinatària de la mateixa. Participen en
diferents activitats: celebracions, campanyes, formació, festes,
trobades...

d) Exalumnes
Els exalumnes, de vegades, s'apropen de nou als nostres centres
buscant reprendre contacte amb experiències del passat que van ser
significatives en la seva vida, pel seu valor humà i evangèlic.
És important que afavorim trobades entre ells que els permetin
viure i actualitzar la seva vinculació amb el centre. Ells són un ajut
#

per a algunes tasques dins de la Fundació, sent testimoni davant els

9. ÁMBITS DE LA NOSTRA
ACCIÓ PASTORAL

L'acció Pastoral en les nostres escoles es duu a terme en dos
àmbits: l'escolar i l'extraescolar.

a) Àmbit escolar
És en l'àmbit escolar on es desenvolupa una gran part de la nostra
tasca evangelitzadora a través d'unes ofertes i propostes pastorals
concretes:
Ensenyament religiós escolar
Interioritat i iniciació a la pregària
Acció tutorial i educació en valors
Celebracions
Campanyes solidàries
Convivències
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b) Àmbit extraescolar

Aquest àmbit és un espai complementari i privilegiat de relació i
convivència on s'afavoreix a nens, adolescents i joves, el creixement
humà, social i en la fe, a través de l'acompanyament personal i en
grup. Les nostres propostes en aquest àmbit són:
Grups Amics de Domènec
Formació per a monitors
Voluntariat
Trobada entre els col·legis FEDE
Pastoral Vocacional
Trobades amb Família Dominicana i altres

#

La nostra Pastoral pretén ser una Pastoral d'experiència i de contagi, ha

1 0. A TALL DE CONCLUSIÓsuposa que els

d'amarar la totalitat de la nostra acció educativa. Això

nostres centres es converteixin en un "espai Wifi" en el qual és possible
establir "connexió" amb el Déu de Jesús.

Ser "espai Wifi" ens convida a:
• Permetre i "facilitar la connexió":
amb un ambient senzill, en el qual afloren la comunicació,
la creativitat, l'alegria, l'amistat ...
• Cercar una "bona resolució d'imatge"
que faciliti la transparència en els processos d'informació,
comunicació i acompanyament de cada persona.
• Establir "banda ampla" i "treballar en xarxa"
sent la nostra prioritat l'anunci de l'Evangeli.
• "Reiniciar el sistema"
quan sigui necessari fomentant la flexibilitat, l'oportunitat,
l'esperança, el perdó ...
• "S'està actualitzant els programes",
assumint la novetat, els nous llenguatges,

la innovació ...

• Facilitar altres "links"
que permetin un centre obert al seu context i al

compromís amb les

famílies en la tasca d'educar.
Aquest "espai Wifi" estarà activat gràcies a tots vosaltres per viure en
connexió dominicana.
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