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Educar la interioritat i el projecte de vida és una 
urgència educativa. Oferir als alumnes, en totes 
les edats, experiències d’aprenentatge que els 
permetin aprendre i construir-se com a 
persones és educar tots els àmbits del seu 
ésser. Això vol dir dotar-los de les eines 
personals necessàries per esdevenir persones 
que viuen amb plenitud i amb consciència 
profunda de qui són i del que volen ser, tant en 
la seva vida escolar com en altres contextos. 

És en la interioritat d’una persona on trobem el més 
autèntic d’ella mateixa: la seva  intel·ligència 
emocional, els seus talents, la seva creativitat, la seva 
espiritualitat...  Així doncs, donar oportunitats de 
creixement en el món interior als alumnes és la 
manera d’atendre el seu jo més genuí sempre en 
connexió amb els altres i amb un sentit últim.

Natalia Vidal
Coordinadora Pastoral

TREBALLAR LA INTERIORITAT ÉS
UNA URGÈNCIA EDUCATIVA



REFERENTS POSITIUS
El col·legi és un lloc on els nens troben 
referents positius de bona acció i 
exemples de vida que eduquen i 
acompanyen des del respecte.

UNA ESCOLA FAMILIAR
On famílies i educadors es comprometen 
i acompanyen perquè tothom senti el 
caliu de ser a casa: estimat i valorat.

DONAR-NOS ALS NECESSITATS
Creiem en  l’educació vivencial de la Fe i en la formació 
religiosa com l’oportunitat per trobar el teu compromís 
personal en la creació  d’un món més just.  

PROPOSTA MOTIVADORA DINS I FORA DE L’AULA
Espais inspiradors capaços de crear experiències 
d’aprenentatge que es viuen de manera autèntica.

ATENTA A LES NOVES REALITATS
Una educació pràctica basada en recursos i eines que 
capaciten per seguir aprenent amb esperit d’adaptació.

LA VEU DE
LES FAMÍLIES

LA VEU DELS
EDUCADORS



EXPRESSIÓ DE LES EMOCIONS
A l’escola vivim amb naturalitat les 
emocions i les normalitzem, accep tant-les 
i sentint-nos escoltats pels professors. 

CONSTRUÏM UN PROJECTE DE VIDA
Acompanyem i oferim models de vida inspiradors 
perquè descobreixin la seva vocació i visquin amb 
coherència allò que són i allò que voldran ser. 

ACOMPANYAMENT PERSONAL
Un clima de confiança i de diàleg que ens 
ajuda a construir el nostre projecte de vida.

L’ACCIÓ PASTORAL
Tenim la possibilitat de participar a la catequesi i en 
activitats com les convivències i el Camí de 
Santiago que ens ajuden a reflexionar.

Dr. Francesc Torralba,
Catedràtic de la Universitat
Ramon Llull

LA VEU DE LA
COMUNITAT

LA VEU DELS
ALUMNES



Des de fa uns mesos, dins de l’àrea de Pastoral del Col·legi Padre Damián, 
estem  realitzant un model propi per desenvolupar una educació de la 
interioritat. L'educació  integral de la persona inclou no solament el seu 
desenvolupament físic, psíquic i social, sinó també la potenciació de la seva 
vida interior, la seva capacitat de viure  l'experiència ètica, estètica i religiosa. 
En un context com el nostre, marcat per la  incertesa i per l'acceleració, cal 
desenvolupar, en els nostres alumnes, hàbits i  capacitats per a pensar 
críticament el món i reflexionar sobre el seu propi projecte vital  a la llum dels 
valors de l'Evangeli. Nosaltres estem al seu servei i volem que creixin en  
llibertat i dignitat.

EL NOSTRE
PROJECTE VEUS

Com donem resposta a aquesta urgència educativa?
En base als 5 eixos de la interioritat:
1. Despertem l’AUTOCONSCIÈNCIA amb l’objectiu que els alumnes s’adonin 
que existeixen, que estan al món i que hi són de pas.
2. Afavorim l’AUTOCONEIXEMENT amb l’objectiu que els alumnes adquireixin 
un coneixement profund de si mateixos i de la seva relació amb Déu.
3. Conreem  l’AUTODETERMINACIÓ  amb l’objectiu que els alumnes vagin 
establint el seu projecte de vida prenent un paper actiu.
4. Vivim amb AUTOGOVERN amb l’objectiu que els alumnes siguin fidels a allò 
que han escollit.
5. Practiquem l’AUTODONACIÓ amb l’objectiu que els alumnes s’adonin que 
la manera de ser més plena en el món és oferir-nos als altres i ajudar-los. 
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