DOCUMENT MARC SOBRE LA PASTORAL A LES ESCOLES
INTRODUCCIÓ
Aquestes línies volen ser unes reflexions envers certes característiques que
hauria de tenir el projecte Pastoral de les nostres escoles tenint en compte la
seva història i la seva raó de ser en els seus inicis. Pensem que aquest hauria
d’ésser el carisma de les nostres escoles i per tant, hauria d’estar inclòs en el
nostre Projecte de Pastoral.
TRETS DE LES NOSTRES ESCOLES
Les escoles parroquials són fonamentalment escoles amb vocació de servei a
l’Església i a la societat que es caracteritzen per:
•

Estar arrelades al barri on es troben amb tot el que implica de
coneixement, col·laboració i participació en la vida quotidiana, en els
projectes i a ser possible, entitats que treballen per a la ciutadania, la
justícia, l’agermanament, etc..

•

Estar obertes a les demandes de la població on es troben sense distinció
de classes, cultures,.. Per tant, hauran de ser sensibles i estar
preparades per acollir la realitat que les envolta, cercant, quan sigui
possible, els recursos necessaris per ajudar a les famílies.

•

Estar compromeses a evangelitzar i transmetre el missatge de Jesús
com a font d’inspiració d’una vida profundament humana i fraternal.

•

Celebrar els moments litúrgics de l’any d’especial rellevància (AdventNadal, Quaresma-Pasqua, Pentecosta).

•

Fomentar el diàleg obert, la col·laboració amb la parròquia i la seva
integració en la comunitat parroquial i els moviments eclesials.

•

Promoure el diàleg interreligiós amb una actitud serena, respectuosa i
oberta.

•

Caminar cap a una comunitat educativa oberta, respectuosa, acollidora i
compromesa amb la Institució.

•

Educar en els valors humans de: el respecte, la responsabilitat, la
fidelitat, la solidaritat, la cooperació, la justícia, la resolució de conflictes,
el diàleg i la pau.

•

Cercar projectes d’innovació pedagògica i introduir canvis d’acord a les
exigències que la societat ens demana.

