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MISSIONERES DELS SAGRATS CORS

INTRODUCCIÓ
L’activitat pastoral constitueix l’essència del col·legi, per això l’acció pastoral esdevé una
dimensió fonamental de la nostra acció educadora.
Les Missioneres dels Sagrats Cors som una congregació apostòlica i evangelitzadora
oberta als altres, que transmet els valors evangèlics i proposa als nostres col·laboradors a
obrir-se al missatge cristià.
La Pastoral dels nostres centres comporta l’oferta d’una espiritualitat orientada a les
arrels del cor de la persona, d’on surten els seus sentiments, pensaments, actituds i
manera de ser. Aquest és el llegat de la nostra fundadora, Sor Maria Rafaela; inspirat en
els cors de Jesús i Maria, referents de les nostres escoles. Per això, l’activitat pastoral
esdevé una dimensió fonamental en la nostra tasca educativa.
La present proposta té la intenció d’implicar tota la comunitat educativa i, al mateix temps,
impulsar el treball comú d’aquesta comunitat envers l’activitat pastoral del centre. Una
escola de les Missioneres dels Sagrats Cors ha d’anunciar explícitament el missatge de
Jesús mitjançant la formació humana-religiosa, animant processos personals, de grup i
amb el propi testimoni.
La dimensió pastoral estarà present en totes aquelles activitats que es porten a terme
durant la jornada escolar. Per assolir-ho, és necessària una actuació individual i conjunta
que estigui guiada pel Caràcter Propi de les nostres escoles, el qual marca els senyals
d’identitat propis tant dels centres com de la Congregació.
Aquesta proposta es basteix del Projecte de Pastoral comú de tots els centres de les MM
SS CC, per aquest motiu en aquest document es contempla una oferta molt concreta
d’acció pastoral que respecta les conviccions i situacions personals de tots, per la qual
cosa, animam i convidam tota la comunitat educativa a participar i implicar-se en la tasca
evangelitzadora.
CLAUS FONAMENTALS DE LA PROPOSTA
Formació del fet religiós
Les Missioneres dels Sagrats Cors sempre han valorat i han donat importància a
l’educació del fet religiós, inherent a tot ésser humà, independentment de les diferents
creences personals.
Fer opció per l’ensenyament del fet religiós es tradueix en evitar separar els alumnes en
funció de les seves preferències religioses o les de les seves famílies i facilitar a tot
l’alumnat les eines necessàries per comprendre què és el fet religiós.
A les nostres escoles, de forma voluntària i dins l’horari lectiu s’ofereixen espais de
reflexió i celebració, on es proposa i s’aprofundeix el projecte de Jesús.
Col·legi Jesús Maria | C/Guillem Galmés, 38 – 07004 Palma
Tel. 971 75 18 59 Fax 971 29 00 39
Correu: info@colegiojesusmaria.com
www.colegiojesusmaria.com

MISSIONERES DELS SAGRATS CORS
Fora de l’horari lectiu, juntament amb la parròquia, s’ofereix una formació
catequètica per a aquells alumnes o famílies que desitgen un aprofundiment en la fe
cristiana dels seus fills.
Cultura religiosa
 Explora la dimensió religiosa de l’ésser humà.
 Presenta el patrimoni cultural del cristianisme.
 Dóna a conèixer la vida i el projecte de Jesús de Natzaret.
 Presenta els principals elements de la vida de l’Església i els continguts de la fe
cristiana.
Diàleg interreligiós
Aporta una mirada crítica al món contemporani des de l’evangeli i altres creences i no
creences en un marc de convivència.
Descoberta del món interior
Podríem definir la interioritat com a la capacitat de descobrir la dimensió espiritual de la
persona, de reflexionar i guardar en el cor el que anem vivint i experimentant i posant-ho
de manifest en una forma de ser i d’estar, que ens faci sensibles i receptius dels valors de
la vida. Gràcies a això, els fets i situacions no només passen, sinó que ens passen i ens
traspassen impedint que passem per la vida sense viure-la.
Descoberta de la pròpia fe
Seguint el Caràcter Propi de les nostres escoles, la Pastoral pretén:





Afavorir amb el propi comportament el desenvolupament de valors personals, morals
i espirituals que ens permetin gaudir de l’estimació, la solidaritat i el respecte mutu.
Acompanyar l’educand en el procés de descoberta personal i de recerca davant la
pròpia vida i el propi comportament, per tal d’ajudar-li a trobar respostes serenes i
positives que facilitin el benestar intern.
Donar a conèixer el missatge de Jesús de Natzaret com a model de vida i de
conducta que, alhora que ens dignifica com a persones, ens apropa als altres i ens
ajuda a valorar i gaudir de la pròpia existència.

OBJECTIUS GENERALS
L’objectiu general de les escoles de les Missioneres dels Sagrats Cors és l’educació
integral de la persona des de l’estimació, l’acolliment, el respecte, l’acompanyament i la
solidaritat, per ajudar-la a trobar-se amb la seva dimensió espiritual i existencial.
Tots els docents i tot el personal de les escoles de les Missioneres dels Sagrats Cors,
assumeixen aquest objectiu com a propi, i seguint l’estil de sor Maria Rafaela –Sa Mestra
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Cases Noves – han de ser oberts, afables, senzills, acollidors, misericordiosos
i, alhora, ferms i conseqüents amb les seves conviccions.
Pensem que cal ensenyar amb el propi exemple, ja que una educació que no es recolzi en
el convenciment i en la vivència d’allò que és vol i es pretén, no és autèntica ni efectiva.
Per això determinem com a objectius generals els següents:







Promoure l’educació de la persona i l’educació de valors.
Partir de l’experiència educativa de SA MESTRA CASES NOVES i cercar-ne el seu
estil.
Acollir i acompanyar la persona en el seu procés, és a dir, en la seva dimensió
humana i cristiana.
Crear i sostenir un ambient que permeti:
 L’atenció personal des de l’òptica cristiana.
 La vivència del Déu dels pobres.
 La celebració sacramental.
 L’opció preferencial vers els més desvalguts.
Donar un testimoni clarivident de la fe, l’esperança i la caritat com a pilars vertaders
de l’acció evangelitzadora.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS


Ajudar l’alumnat a descobrir i potenciar les seves possibilitats personals (físiques,
intel·lectuals, socials, emocionals i espirituals...) a fi que puguin abastar un nivell
satisfactori d’equilibri i d'estabilitat personal.



Posar al seu abast els coneixements necessaris per entendre i comprendre la vida,
el món i les diferents cultures i religions amb l’objectiu de què adquireixin les
competències necessàries per interactuar i comunicar-se de forma assertiva amb ells
mateixos, amb els altres i amb l'entorn.



Afavorir el desenvolupament de la seva dimensió social i el coneixement de l'altre
per tal d’afavorir l’empatia i aconseguir que la seva inserció en la societat es realitzi
de forma autònoma, crítica, responsable i constructiva.



Posar l'accent en l'educació en valors cristians i actituds, des d'una perspectiva
humana i evangèlica, a fi que el seu comportament respongui a un model cristià
d’estimació, valoració i respecte envers un mateix i envers tots els altres i l'entorn.



Fomentar el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona a
través del descobriment de la pròpia interioritat i espiritualitat amb l’objectiu de poder
trobar i donar sentit i resposta a l'existència i a la condició humana.
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 Educar per la llibertat, la justícia, el respecte i la solidaritat, la convivència i la
pau; com a valors que enriqueixen l’acció educativa i perquè el seu conreu és
especialment necessari en la nostra societat.


Anunciar explícitament el missatge de Jesús a través de l’àrea de religió i cultura
religiosa i procurar donar una formació religiosa a través d’un plantejament
fonamentat, obert, ampli, integrador i, alhora, crític del fet religiós.

 Implicar familiars, pares, alumnes, professors i PAS en l’acció pastoral del col·legi.
 Aconseguir que hom interioritzi i practiqui els valors per mitjà d’activitats vinculades
al lema: Missió en construcció.
 Continuar amb la pastoral de l’acollida i la mediació.
 Crear espais de reflexió que possibilitin l’apropament a Jesús de Natzaret,
respectant les diverses cultures i religions, potenciant la pregària matinal i el
coneixement d’un mateix (sentiments) i del altres (empatia).
 Potenciar la responsabilitat, l’afany de superació, la reflexió crítica en la tasca diària i
en l’ús de les noves tecnologies.
ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
Equip de Pastoral
Components:
 Coordinador de Pastoral.
 Cap de Pastoral.
 Representants d’Infantil i Primària.
 Representants d’ESO i CFGM.
Reunions:
Reunió setmanal els dimarts de 13 a 14h. En cas que sigui necessari, el coordinador
podrà convocar tantes reunions com calgui, ampliar-les i sol·licitar l’assistència de
qualsevol membre de la Comunitat Educativa.
S’ha de tenir en compte que és l’òrgan executiu de la Pastoral del col·legi.
Les seves funcions es poden sintetitzar en dues grans línies:
 Elaborar els materials necessaris perquè els tutors puguin desenvolupar el nivell
elemental de l’acció pastoral.
 Aprofundir en el desenvolupament del «segon nivell» de l’acció Pastoral en el
col·legi.
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Funcions específiques:





















Coordina i impulsa les tasques de l’escola, entenent que la Pastoral és present de
forma intrínseca al dia a dia escolar.
Redacta avalua i revisa anualment la proposta de pastoral.
Vetlla perquè es doni a conèixer l’acció de pastoral de l’escola a tota la comunitat
educativa i es faci extensiva a través dels mitjans de comunicació a la resta de la
societat.
Marca les línies bàsiques de la pastoral del centre a partir de les propostes de
l’Equip Coordinador de Pastoral Educativa.
Coordina la Pastoral del Pla d’Acció Tutorial.
Elabora un calendari d’activitats pastorals per a cada curs.
Distribueix el lema del curs i altres missatges comuns de Pastoral.
Fomenta i dinamitza les diferents campanyes de solidaritat en les quals col·labora
l’escola.
Ajuda programar i col·labora a les convivències d’alumnes.
Prepara i intervé en les trobades i la formació dels professors.
Fomenta les activitats de voluntariat.
L’Equip Directiu de l’escola vetlla per a què es dugui a terme la Proposta Pastoral
del centre.
Difon la Proposta de Pastoral.
Continua amb l’acció empresa de conscienciar la Comunitat Educativa de la tasca
que realitzen les MM SS CC a les seves missions a diferents punts del món.
Potencia la celebració del dia de la Mare Fundadora i dels Sagrats Cors.
Ajuda i col·labora amb els tutors en les celebracions i festes que tenguin lloc
durant el curs que necessitin la presència activa de l’equip de Pastoral.
Potencia l’oració del matí i ajuda els cursos en què aquest objectiu no s’assoleix
satisfactòriament.
Coordina la pastoral de l’acompanyament personal.
Altres tasques encomanades per part de l’Equip Directiu.

Claustre. Funcions específiques






Acompanya l’alumne en totes les tasques del centre.
Anima i organitza el “ Bon dia”.
Assisteix a trobades i formació de docents.
Participa i organitza les festes, celebracions i activitats de pastoral de l’escola.
Du a terme el Pla d’Acció Tutorial.
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Alumnes. Funcions específiques





Col·laboren i participen en la reflexió diària que es fa entorn del “Bon dia”.
Elaboren materials d’ambientació i decoració de l’escola.
Col·laboren i participen en les activitats de Pastoral de l’escola.
Participen en les activitats solidàries.

Famílies. Funcions específiques






Assisteixen a les trobades i celebracions de la Comunitat Educativa.
Participen en diverses activitats de l’escola com les campanyes solidàries.
Treballen conjuntament amb els tutors dels seus fills.
Intervenen en les diferents associacions de mares i pares de l’escola.
Col·laboren amb el centre en el procés de formació i creixement personal dels
seus fills.

ACTIVITATS
Celebració de l’acolliment
A començament de curs, concretament els primers dies del mes d’octubre, es duran a
terme la celebració d’acolliment en què es presentarà el lema per a tot el curs.
Per aquest curs el lema proposat és: Missió en construcció que treballarem en les
classes, les tutories i totes les celebracions. Aquest lema es trobarà a les dues entrades i
a totes les aules del centre per mitjà d’un petit cartell.
Bon dia
Tots els dies a l’inici de la jornada i en tots els cursos, es du a terme l’oració/reflexió del
matí.
Convivència/ sortida d’amistat
Tindrà lloc a partir del mes d’octubre en una sola jornada pels cursos de 1r, 3r i 4t d’EP; i
de dos dies pels alumnes de 5è d’EP,1r, 2n i 3r d’ESO. Per tal d’aprofitar aquesta activitat
els tutors continuaran treballant amb els seus alumnes el tractat en ella durant tot el curs.
Aquesta activitat la posa en pràctica cada tutor amb el seu curs amb l’ajuda de l’Equip de
Pastoral i els professors de Religió, l’objectiu de la qual és conviure i conèixer
profundament els membres participants.
Aquesta sortida es durà a terme seguint el calendari de pastoral.
Mini colònies
Els alumnes de 4t ESO fan de monitors als alumnes de 2n EP durant dos dies de
convivència, jocs i pregària.
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Reunions amb famílies
En totes les reunions generals que es realitzen a principi de curs amb famílies el mes de
setembre i/o octubre, el cap de pastoral exposarà els objectius del curs i presentarà el
lema.
Setmana del Domund
Durant la setmana, sensibilitzam els nostres alumnes en la tasca evangelitzadora dels
missioners i preparam unes activitats amb la finalitat de comprometre’ns a ajudar els més
pobres.
Campanya de Nadal
Es pretén que l’esperit i el sentit cristià aparegui dins l’escola d’una forma clarivident.
Aquesta campanya es concreta en: vivència de l’advent, la campanya del rebost, les
nadales, les accions de voluntariat, Eucaristia amb la col·laboració de l’AMPA, etc.
Setmana o dia de la Pau
El duran a terme els tutors juntament amb l’EPAS.
Festa de Sant Antoni i Sant Sebastià
Se celebrarà amb les tradicionals beneïdes, diferents activitats a l’aula i una fogatera amb
participació de les famílies.
Setmana de Mans Unides
La campanya de Mans Unides, en la qual participa tot el col·legi, es proposa informar i
sobretot, sensibilitzar tota la comunitat educativa entorn de les múltiples necessitats dels
països del Tercer Món.
Es duen a terme diferents activitats: una tutoria de sensibilització i «l’operació coca».
Dia 8 de març: Festa de Sor Maria Rafela
En aquesta festa recordam la vida i els fets de La Mestra Cases Noves amb diferents
activitats preparades per a les tutories.
Setmana de la Solidaritat i Congregacional. Mercadet Solidari
L’objectiu d’aquest esdeveniment és donar suport moral i econòmic a les missions de les
MM SS CC .
Celebració de la Festa del Cor de Jesús i final de curs
Durant els darrers dies de classe, en el mes de juny, té lloc una eucaristia i a cada aula es
realitzen activitats relacionades amb els Sagrats Cors.
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Celebracions de l’advent
La darrera setmana de novembre s’inicien aquestes celebracions a cada curs per a
preparar el Nadal.
Celebració del Dimecres de Cendra
Es fa una celebració senzilla per a Primària i una altra per a Secundària que consisteix a
escampar cendra en el front de cada alumne. Es preparen unes activitats prèvies que es
duran a terme des de l’àrea de Religió.
Celebracions Quaresmals
Les celebracions del sagrament de la reconciliació es farà per cursos des de 4t
d’Educació Primària. Disposam de l’ajut del rector de la nostra Parròquia per a tots aquells
que desitgin rebre individualment el sagrament del perdó. Es preparen unes activitats
prèvies que es duran a terme des de l’àrea de Religió.
Celebració del Mes de Maria
Aquesta celebració es durà a terme amb els alumnes a partir d’una organització prèvia
des del Departament de Pastoral.
Acompanyament personal
Continuar amb l’acompanyament i les entrevistes personals per a ajudar l’alumnat a
solucionar els problemes i les diferències de convivència.
Acollida
Es continuarà amb el projecte d’acollida a professors i alumnes nouvinguts i les seves
famílies.
Trobada de Pastoral amb els professors
A final de curs i el claustre participa en unes jornades de formació relacionades amb la
tasca de pastoral.
Programa de mediació
Potenciam el programa de mediació.
Interioritat
Els tutors presentaran una proposta de treball amb la seva classe, on es plantejaran 3
sessions a realitzar cada trimestre.
Altres activitats
Possibles activitats que puguin sorgir al llarg del curs.
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