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PROGRAMACIÓ PASTORAL
Col.legi
Cor de
Maria

FUNDACIÓ XAFER
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, les famílies de l’alumnat i els alumnes.

OBJECTIU GENERAL

¨LA NOSTRA ACTITUD ENS DEFINEIX¨
OBJECTIUS ESPECÍFICS


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



Aconseguir que s’interioritzi i practiqui els valors per mitjà d’activitats vinculades al
lema del curs: ¨la nostra actitud ens defineix¨.



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)



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
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EQUIP DE PASTORAL
Components:
. Coordinador de pastoral
.Mestres representants d’infantil, primària i ESO
. Capellà assignat
. Mare representant

Funcions:
. Elaborar un calendari d’activitats pastorals del curs actual
. Elaborar el mural destinat a la pastoral conjuntament amb la comissió de decoració.
. 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 .
. Dinamitzar les diferents campanyes
. 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 presses a les respectives CCP.
. Col·laboració amb altres departaments: decoració, Ed. Física, Medi Ambient, Festes.
. 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.
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PROPOSTES D’ACCIÓ PASTORAL
Oració del matí
Breu lectura al començament de la 1ª classe de cada dia(5minuts) amb qui pretenem
interioritzar valors de l’Evangeli.
Infantil: Reflexions i P-3 cançons. p4-p5 lectura d’una oració diferent segons l’ocasió
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
celebres/fragments d’alguna lectura…)
Visita del Bisbe a l’escola:
Comptarem amb la presència del representant del Bisbat de Menorca per a presentar-li la
programació del curs , donar a conèixer als membres de l’Equip de Pastoral del Centre i fer-li
entrega de la programació.
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.
Tutories a secundària
Haurà algunes tutories, a algunes festivitats o temps litúrgics, programades per a l’equip de
pastoral.

Celebracions i activitats
. Es faran tres misses a l’any: inici de curs,Nadal i fi de curs. 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
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Xerrades familiars
Oferirem a tots els alumnes i/o famílies la possibilitat de caminar i madurar en la fe cristiana
dintre d’un grup. Els grups funcionaran fora de l’horari escolar i amb la col·laboració del capellà
assignat, a partir de primer curs d’EP. Es farà una per trimestre i estarà dinamitzada per el Sr.
Llorenç Sales.
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., 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
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 Nadal (el kilo, la joguina, …)
. Campanyes de recollida d’aliments i altres
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. 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 ...
. Crear el racó solidari on, de manera visible per a les famílies puguem recollir els productes
sol·licitats a les campanyes
. 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.

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.
Juntament amb el departament de decoració, s’ambientarà el menjador i es facilitaran
reflexions adequades per aconseguir l’objectiu.

6

ANNEXOS
PROGRAMA D’ACTIVITATS I ACCIONS PER AL CURS



OCTUBRE




NOVEMBRE




DESEMBRE

GENER

FEBRER

I Jornada Convivència Biniparratx dia 22
Domund: visita missionera dia 16 (campanya Domund
setmana 19) per 3-4-5-6 EP i 2n i 3r ESO
Festa Tots els Sants/Bunyolada dia 28 EI-EP
Acció i Cooperació: recollida de material escolar usat o nou
per enviar a Etiòpia. (racó solidari) dia 13 octubre.
Cursa solidària (Safe the children) per al dia dels drets
infants 20/11 .
Visita Gerard V. Presentació equip de pastoral i
programació 15-16
Testimoni: Membre representant de Càritas
Advent (30 nov. Baixar a la capella 1 cop/setmana per
encendre la llum)Llorenç prepara ses mini celebracions.
Acció i Cooperació: recollida de taps. Fundació Seur








Advent (dies 9,14). Corona d’Advent (ESO)
Missa Nadal a la capella del cole
Sortida Pastoral Infantil primària;
Concepció (dies 21 y22)
Acció i Cooperació: recollida d’aliments
Xerrades familiars: el sentit de Nadal a les nostres llars
(Llorenç)





Dia de la Pau (dia 31, cançó ¨Las manos del mundo¨, poesia
Pau de Joana Raspall).
Sant Antoni (beneïdes al pati i a les 17:00hrs.) dia 15
Testimoni: Vols ser voluntari?programa Càritas







Dimecres de cendra (dia10) Imposició cendra capella cole
Comença Quaresma
Xerrada de Pastoral per els mestres
Concurs Cartells vocacionals
12 Dia dejuni voluntari. MANS UNIDES
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MARÇ








ABRIL





MAIG






Quaresma: activitat setmanal a la Capella.
Celebració de la paraula Setmana Santa (18 març a Sta.
Maria)
Testimoni: visitar una Parròquia per viure els preparatius
de la Setmana Santa “ in situ” (18 març)
Xerrades familiars: com vivim la Setmana Santa a casa?
Testimoni: visita de seminaristes (setmana del 13)

Visita la Geriàtric dels alumnes de 2n d’ESO. Dia Inter
generacional
Acció i Cooperació: Recollida d’aliments a favor de Càritas
Visita Catedral i Seminari de Ciutadella per fer la celebració
del Jubileu (ESO)
Celebració del mes de María: cada setmana baixarà una
etapa per fer ofrena floral des d’Infantil fins a primària.
ESO, visualització pel·lícula ¨Maria de Nazaret¨.
Xerrades familiars: ¨La família¨
Testimoni: visita dels seminaristes
Dia de la família: missa al matí (14?)
Activitats/tallers de Càritas per als cursos d’ESO
Celebració de la missa de final de curs, acte obert a les
famílies, incorporació alumnes de p5.

JUNY
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GUIÓ JORNADA CONVIVÈNCIA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Es farà el proper dia 22 de setembre a Biniparratx
Arribada, reflexió per a tot l’alumnat sobre l’objectiu del dia. (es pot fer a l’escenari)
Lema ¨La nostra actitud ens defineix¨ i ball conjunt
Berenar
Treball per a tots: farem grups d’alumnes intercursos (des de EP a ESO) per preparar un
mural sobre una actitud , el treball final serà crear entre tots, un decàleg de les actituds
positives. Aquestos grups hauran de reflexionar sobre l’actitud que els hi ha tocat (ho
repartirà pastoral) i fer un mural (cartolina grossa que us repartirem). Després el
presentaran davant dels altres. Aquest decàleg servirà també per penjar-lo al suro de
pastoral al llarg de l’any (vigilar la presentació).
Farem 20 grups de 10 alumnes i s’assignarà un mestre per grup. Es farà un decàleg i els
altres 10 grups, reflexionaran i faran un mural sobre les actituds positives i negatives i les
seves conseqüències.
INFANTIL: mural sobre els colors de les emocions.
Dinar
Treball per classes: cada curs amb el seu tutor xerrarà de les normes d’aula, del
RRI...dinàmiques de grup programades a les ccp.

TREBALL PREVI

.Pastoral repartirà a cada mestre responsable del grup , l’actitud i el decàleg que haurà de treballar
amb el grup assignat.
. Preparar material que trobeu necessari per fer el pòster (creativitat i originalitat).
. Un grup de grossos (el que trobeu convenient), crearà el ball que després imitarem tots
https://www.youtube.com/watch?v=YTEDAHHtvn0&feature=youtu.be
TREBALL PER CLASSES
1.
2.
3.

Jocs cooperatius
Xerrada sobre les normes de convivència del centre i aules
A Eso despertar l’interès per l’espiritualitat (valors, principis, experimentar la fe
cristiana des de la figura de Jesús...)

FRASES QUE US PODEN AJUDAR AMB LES REFLEXIONS DE GRUP (tant per sa jornada
de convivència com per la resta del curs, suro pastoral de les vostres aules)
. ¨Dime que valoras y te diré quien eres¨
.¨ Tus problemas no te definen, te definen tus soluciones¨
. ¨No llega antes el que va más rápido sino el que sabe donde va¨
. ¨no conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es complacer a todo el mundo¨
. ¨No elijas a la persona más bonita del mundo, elige a la persona que haga más bonito
tu mundo ¨
. ¨no conviertas un mal momento en un mal dia¨
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GUIÓ MISSA INICI DE CURS
POWER POINT INICIAL (Marga Q.)
MONICIÓ D'ENTRADA: (Pili/Carmen)
Benvinguts.
Ja ha passat una setmana des de que vam començar el curs. Les vacances queden enrere i
ara toca afrontar el curs amb decisió, esforç i confiança.
A poc a poc anem entrant en el ritme normal de curs Els professors s'han presentat i ens han
presentat les seves assignatures i la dinàmica a seguir. Ja coneixem les normes de l’escola·. I
ara és el moment d'estudiar, d'aprofitar el temps, de deixar-nos ajudar……….; i això dia a dia.
Avui estem a la Capella del cole per participar en la Missa que marca l'inici del curs. Acudim a
Déu i li demanem que ens enforteixi i ens acompanyi perquè ho realitzem amb interès i esforç, i
sempre estiguem disposats a comptar amb Ell.
Ara, no es tracta d'estar, es tracta de participar. Anima't!
La celebració d’avui també és molt especial perquè tenim la presència de dos capellans, El
Señor Josep Manguan, que fa molt d’anys que comparteix amb nosaltres moltes activitats i
celebracions i que avui ve a acomiadar-se i el Señor Llorenç Sales que a partir d’avui serà Ell
que ens acompanyarà a totes les celebracions que en el Centre es celebrin.
PRESENTACIÓ DEL LEMA (Pili/Carmen)
¨La nostra actitud ens defineix ¨ La teva actitud és indispensable per triomfar. Treu el teu
guerrer interior!. Encara que el teu entorn sigui desfavorable, segueix creient en tu i en la força
del teu cor. Continua, resisteix en la batalla amb coratge i valentia
Recomença quantes vegades sigui necessari. Aprèn a lluitar amb força davant els resultats
adversos
Així ho va fer Jesús. Nosaltres hem de seguir l’actitud de Jesús, una actitud de lluita, valentia i
encoratjament

CANÇÓ
https://www.youtube.com/watch?v=wtPQfXXnU70 TU TENS
LECTURA DE L’EVANGELI I HOMILIA (Llorenç )
PETICIONS (alumnes)
Pare Déu, et demanem pels nostres pares, ells ens volen i s'esforcen pel nostre ben. Orienta'ls
perquè sàpiguen superes les dificultats del dia a dia; ajuda'ls perquè tinguin treball; enforteix-los
perquè creguin en tu.
També et demanem perquè en les nostres famílies hi hagi amor, enteniment, unitat,
col·laboració. Que nosaltres aportem diàleg i confiança.
Demanem per tots els professors i educadors, molt especialment pels quals tenim en el nostre
cole, perquè no perdin l’ interès i la preocupació per l'educació i formació dels nens i joves.

Pare Déu, et demanem per cadascun de nosaltres, alumnes i alumnes d'aquest col·le, perquè
realitzem el curs amb responsabilitat i esforç. Que entre tots fem que hi hagi un ambient de
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companyonia i amistat. Que ens deixem ajudar, orientar i aconsellar. Que valorem i aprofitem
l'oportunitat que tenim de formar-nos i educar-nos. I fes que tots els nens i joves del món,
puguin tenir l'oportunitat d'estudiar.
EUCARISTÍA (Llorenç)
ACCIÓ DE GRÀCIES (alumne)
És més fàcil demanar que donar gràcies per alguna cosa; però és necessari que siguem
agraïts. Quan donem gràcies a algú, estem reconeixent que aquesta persona ha fet alguna
cosa bé per nosaltres. Hem de saber donar gràcies als altres, però també hem de saber donar
gràcies a Déu; d'aquesta manera prendrem consciència de tot el bé que Ell fa per nosaltres, i
és possible que ens portem una sorpresa, en descobrir que només vol el nostre be.
CANÇÓ FINAL
https://www.youtube.com/watch?v=YTEDAHHtvn0&feature=youtu.be
ENTREGA PER PART DE DOS ALUMNES DE UN DETALLET PER AL PARE MANGUAN

11

12

