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A tots els centres on he estat, he pogut 
comprovar que el més important és que 
l’alumne se senti de gust, valorat i acollit 
per tal com és. 

D’aquestes, vull destacar-ne l’espiritual, una dimensió 
necessària per garantir un futur millor, aquí i arreu; per 
fer persones que comprenguin que els canvis han de 
donar-se a tots els nivells perquè aquests siguin reals
i tothom se’n vegi beneficiat. 
Incidim en això per potenciar alumnes complets i feliços 
que ajudin els altres a trobar també els seus camins 
de felicitat. 

“Per fer-ho possible, el nostre centre vol seguir desenvolupant 
el seu projecte educatiu d’una manera sòlida i integral, tenint 
com a prioritat fomentar totes les dimensions que conformen 
l’essència de cada alumne.” 

Padre Raúl Valverde, SSCC, 
representant de la Congregació 
a l’equip directiu del col·legi.



“Ha arribat el moment de sentir ben alt la 
veu del nostre col·legi i fer realitat l'esco-
la dels nostres somnis. Hem escoltat la 
veu dels 1.147 alumnes de l’escola, dels 
més de 100 treballadors i hem preguntat 
a més de 700 famílies per poder construir 
entre tots el nostre projecte VEUS, que 
va molt més enllà de l'àmbit acadèmic i 
que ens ajudarà a seguir millorant.” 

Volem una escola on els alumnes siguin feliços per construir-se 
com a persones compromeses amb el món que els toqui viure. 
Només escoltant la veu de tothom, alumnes, treballadors i famí-
lies i estant atents al que ens diu la comunitat ho aconseguirem.

AL SERVEI DE LA SOCIETAT
Aprenentatge real i compromès amb la 
comunitat que permeti els alumnes traslladar 
allò que fan a l’escola fora d’ella. Els alumnes 
han d’esdevenir ciutadans crítics que aportin 
en el seu entorn més immediat. Una comuni-
tat respectuosa i tolerant on tothom se senti 
valorat. 

LA VEU DE
LES FAMÍLIES

Chesca Marfà, 
Directora General.



ATENTA A LES NOVES NECESSITATS
Experiències d’aprenentatge que sorgeixen dels valors del món actual 
i futur. Una educació pràctica que permeti els alumnes seguir aprenent 
amb esperit d’adaptació i possibilitat de donar resposta a la incertesa.

AMB FAMÍLIES IMPLICADES I EDUCADORS QUE ACOMPANYEN
Una comunitat de referents positius de bones accions i exemples de 
vida que eduquen i acompanyen de manera propera en el creixement, 
des del respecte i sense autoritarisme. Una comunitat on famílies i edu-
cadors es comprometen i acompanyen perquè tothom se senti estimat i 
valorat.

CENTRADA EN LES PERSONES
Alumnes creadors i no només consumidors que se senten part de la 
seva comunitat i on poden fer propostes i sentir-se escoltats. Una 
comunitat que potenciï el diàleg i doni un espai a les emocions per 
fomentar el creixement personal. 

DE COMUNITAT I PERMEABLE
Una escola plena de vida i familiar, com una segona casa, amb un fort 
sentit d’unitat fent camí junts en un projecte compartit per tots i totes, 
en el qual tothom hi participa. 
Una comunitat que va molt més enllà del que és acadèmic i permet el 
desenvolupament integral de tothom. Un lloc on tots els membres de 
la comunitat aprenem els uns dels altres.

LA VEU DELS
EDUCADORS
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i futur. Una educació pràctica que permeti els alumnes seguir aprenent 
amb esperit d’adaptació i possibilitat de donar resposta a la incertesa.

EMPRENEDORA I SEGURA DE SI MATEIXA 
Una escola que no es posa límits, en constant evolució i que se ser-
veix d’un model de gestió estratègic basat en la millora contínua i que 
permet donar una resposta eficaç a les noves necessitats d’un món 
que canvia molt ràpid.

AMB ACOMPANYAMENT I MENTORITZACIÓ 
El tutor/a és qui orienta la proposta educativa de l’equip docent, acom-
panya alumnes i famílies en el seu procés de creixement integral i 
orienta el camí des d’una relació propera i basada en la confiança. 
D’aquesta manera, l’alumne pot créixer amb una bona autoestima, 
amb seguretat i salut emocional i personal ja sigui en el seu àmbit 
privat, com social o familiar.

EVANGELITZADORA 
Escola cristiana i centrada en el SER de la persona amb una educació 
vivencial de la fe i formació religiosa: en clau de proposta, sense obli-
gar ni adoctrinar. Acompanyem en el descobriment de la pròpia voca-
ció per construir el projecte de vida.

LA VEU DELS
ALUMNES DESCOBRIDORA I POTENCIADORA DE TALENTS 

Docents que treballen de manera especialitzada i conjun-
ta per dissenyar i planificar propostes didàctiques basa-
des en una formació sòlida. Detecten i descobreixen els 
punts forts de cada alumne i el desafia per tal d’encorat-
jar-lo i potenciaral màxim els seus talents.

PERSONALITZADORA 
Escola que individualitza els aprenentat-
ges, s’adapta al ritme de creixement de 
cada alumne tot potenciant la cultura de 
l’esforç i la motivació intrínseca.
Encoratja els alumnes a mantenir-se 
ferms en els seus objectius, per assolir 
les fites que es proposen i sentir-se satis-
fets d’ells mateixos.



DE CONTEXTOS INSPIRADORS 
L’escola ha de ser un espai de treball inspirador, en què hi 
hagi llibertat de moviments, amb més presència de natura 
i més contacte amb l’exterior.

DE TEMPS FLEXIBLE I AMB SENTIT 
Una escola tranquil·la, que destina temps de qualitat i
experiències d’aprenentatge significatives a la construcció 
del projecte de vida de cada alumne, fent que s’involucri
i en gaudeixi.

XAVIER ARAGAY TUSELL, DIRECTOR 
DE REIMAGINE EDUCATION LAB
 
El Col·legi Padre Damián té al seu 
voltant una àmplia comunitat que mira 
l’educació com un espai de desenvolu-
pament vital de l’alumnat, dels educa-
dors i de les famílies, per viure plena-
ment el món actual i, sobretot, afrontar el 
futur amb decisió. Seguim avançant en 
la innovació i el canvi per impulsar amb 
més força aquesta transformació i asse-
gurar una potent resposta a les incerte-
ses del futur que ens tenallen i preocu-
pen.

El nostre projecte VEUS aposta per oferir al nostre alumnat diferents tipologies d’ex-
periències d’aprenentatge, és a dir, diferents mitjans que els permetin aprendre i 
construir-se com a persones en tots els àmbits del seu creixement personal. 
Gràcies a aquest projecte anirem molt més enllà del currículum, aconseguirem que 
els alumnes es coneguin més a si mateixos, que no es cansin mai de seguir apre-
nent i que gaudeixin en tot moment d’allò que fan, ja sigui a la pròpia escola com en 
els diferents entorns que es trobaran fora d’ella.

LA VEU DE LA
COMUNITAT

EL NOSTRE
PROJECTE VEUS
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