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Aquest any som convidats a fer créixer la vida.
Si, estem envoltats
ats de molta vida. I potser moltes vegades no la percebem...
perquè sovint ho fa molt en silenci.
Però un
n curs més se’ns ofereix com a “oportunitat” per viure grans reptes,
millorar projectes, innovar metodologies, continuar sent buscadors del sentit de la vida, sembradors de llavors
-valors- que ens ajudin i ajudin als altres a CRÉIXER en la vida.
El pòster d’aquest curs és un arbre. L’arbre,, que ha crescut des de que era una petita llavor al 1886 -amb
l’arribada de les salesianes a Espanya.
Amb ell volem
olem simbolitzar el do de la vida que s’ha manifestat amb el pas dels anys, donant vida a tantes
branques i tantes fulles, tantes llavors que han arribat a ser arbres a molts
m
llocs i aixoplugar-hi
aixoplugar a sota a tantes
persones.

La vida creix… Moltes forces externes ens criden a reduir la nostra vida a les dimensions d’un bonsai, a
encongir els desitjos fins a reduir-los
los a petits béns accessibles
ac
i a conformar-nos
nos amb petites dosis en la recerca
de la felicitat.
Pertanyem a una generació devorada per la immediatesa, amb una enorme dificultat per encaixar els
processos de llarga duració: naveguem per Internet, viatgem en trens d’alta velocitat,
velocitat, cuinem en microones,
consumim sopes instantànies, ens comuniquem des de a prop i lluny amb missatges ràpids: Whatsapp...
I el problema rau en què amb freqüència intentem aplicar aquests mateixos ritmes a les relacions humanes,
però ni una amistat, ni una parella, ni una família, ni una comunitat es forgen d’aquesta manera ultra ràpida del
temps, sinó que necessiten processos lents de creixement que se’ns fan difícils d’acceptar.
Avui sabem que la misèria que afecta a dues terceres parts del planeta no ha deixat de créixer en les últimes
dècades, el mateix que l’impacte de la migració i la pobresa creixent. I, quan tenim la temptació de fer veure
que no veiem totes aquestes trucades,
trucades l’Evangeli ens ofereix com un tresor secret la notícia que és el Senyor
Se
qui s’oculta sota aquests rostres. Per això ens urgeix estar sempre “de part dels visitants” i a saber descobrir
com a portadors de benedicció a aquells que irrompen i incomoden les nostres vides que tendeixen a
abandonar i tancar-se.
se. No estan lluny de
de nosaltres, ens envolten per tot arreu, la seva veu és fàcilment audible.
audible
Tenim,
enim, molts motius per viure la vida com un do, com un regal, és cert també que en el recorregut per la vida
es barregen moments de suau o intensa foscor; de intensa felicitat i de visites inesperades del dolor, del
patiment de maneres diverses...
Podem donar gràcies perquè tenim i gaudim de persones que ens ajuden, que ens
en donen alè, que
comparteixen amb nosaltres les seves ganes de créixer, de viure, de buscar amb nosaltres motius per seguir
sent persones amb esperança, de confiança, de suport, de consol, d’ànim... per tants nens i nenes, adolescents,
joves i adults que volen
olen donar suport a “la vida que creix” Obre els ulls.
Per nosaltres ajudar a acollir, potenciar, estimar, respectar aquesta vida que creix implica:
1. Compartir la nostra identitat carismàtica
• Experimentant el goig de ser part de la Família Salesiana que es forma, prega i treballa
conjuntament, on cadascú creix en la fidelitat a la pròpia vocació, tenint com a centre la missió.

2. Formar-nos i ser creatius, innovadors en la nostra tasca pedagògica, per fer créixer la nostra pròpia vida
i la vida dels nostres nens i nenes.
• Participant e interessant-nos en la formació sobre els avenços pedagògics... tecnològics .
• Afavorint l’aprenentatge-servei
• Fent una campanya sobre el silenci i la pau-acollida per afavorir el creixement humanitzador de
la vida.
3. Testimoniar l’alegria de créixer en les relacions fraternes i humanitzadores, reflex de l’evangeli de
Jesús, font d’esperança i goig en un món mancat, de vegades, de profundes relacions humanes.
• Formant-nos en relacions (mindfulness ?)
• Treballant en el projecte solidari d’enguany

CALENDARI PASTORAL curs 2016-17
CAMPANYA
INICI DE
CURS

LEMA
OBJECTIUS
OBRE ELS
-Donar a conèixer el
ULLS!: CREIX lema del curs.
LA VIDA
-Trobar-nos junts
- Campanyaconscienciació silenci-escolta.

DOMUNDPROJECTE
SOLIDARI

ENS AJUDES
A FER
CREIXER LA
VIDA?

TOTS SANTS

LA VIDA,
UNA RICA
HERENCIA.
JESÚS: “JO
VINC A
DONAR VIDA
A TOTHOM”

ADVENTNADAL

DON BOSCO

CAMPANYA
DE LA FAM
QUARESMAPASQUA

-Presentar la
campanya solidària
d’enguany.
-Col·laborar en el
projecte.
-Créixer en la
solidaritat i l’ajuda:
Tutoria de la festa de
tots sants

DON BOSCO:
UN
APASIONAT
DE LA VIDA.

Fer el berenar
solidari: Pa i xocolata
SENSE
“PODA” NO
HI HA VIDA.

ACTIVITAT
- Presentació al Claustre
- als pares
-als nens
- Sortida de tota l’escola.
-Designar ajudants del
ordre i silenci a escales.
- Eslògans, rodolins,
murals a diferents espais
-Presentació cicles:
Voluntària Vides
-Treball intel·ligències
múltiples.
-Casal d’avis... serveiaprenentatge...

DATES
1 4 Set. fins
7Oct
23 Set.
Començar
campanya
3 Octubre
17 Oct

-Pregaria a la capella

28 Oct

-Tutories

22 Nov Prof
Fins 16 Dec
12-16 dec

-Recollida d’aliments i
joguines
-Pregaria i MISSA: 5è i 6è
-Tutories presentant la vida
de Don Bosco adaptada als
cicles.
-Festa de Don Bosco:
Tallers de ecologia??
Natura?? Reciclatge??
-Patí rodat.
-Convidem als pares a
menjar pa i xocolata
-Tutories presentar la
Campanya QuaresmaPasqua

22 dec.
18-30
Gener

31 Dm
Gener
Dc 15
Febrer
1 març
Dimecres
de Cendrafins
divendres 7
abril

PASQUA

UNA
EXPLOSIÓ
DE VIDA. (LA
VIDA NO
S’ATURA)

Mª
MAZZARELLO

MARIA:
Mª
AUXILIADORA

FINAL DE
CURS

LA VIDA
CONTINUA.
GRÀCIES

-Celebrar la festa de
la Pasqua

-Matí de Pasqua: Pregària i
MISSA: 3r- 6è pati llarg

20 Abril
(mati)

-Presentar la vida de
M.M als cicles.
-celebració M.
Mazzarello
Presentar a María,
mare de Jesús, que
educava i estimava al
seu fill, com les
nostres mares
Acomiadar als de 6è i
celebrar el nostre any
viscut

-Tutories

27 Abrilfins 11 de
Maig
12 Maig

-Festa M. Mazzarello
-Tallers de coses que ens
presenten les nostres
mares O AA.AA joves: Ball,
cuina, manuals, esports
-Festa M. Auxiliadora
Estona de comiat al pati. I
cloenda

Dc 24 de
Maig

16 Juny,
divendres.

