ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN VALORS
ESPIRITUAL

I COMPETÈNCIA

ACTIVITAT
DETALLS DE L’ACTIVITAT
157è aniversari de la Fundació del Es treballarà la figura del fundador a
col·legi.
partir d’activitats diverses, algunes
d’elles extretes dels llibres de cultura
religiosa.
Convivències de 5è d’Ed. Primària i 1r Es faran activitats per ajudar als
d’ ESO
alumnes a conèixer a sí mateixos i
conviure amb els altres mitjançant
dinàmiques de grup, moments de
reflexió i jocs ajudant-los a créixer en
totes les seves dimensions, com a
persones lliures i responsables i com a
creients.
Tots Sants
Informació de la diada de Tots Sants,
tradicions catalanes arrelades i que es
desprenen d’aquest dia.
Juntament amb l’AMPA es convida als
alumnes a menjar castanyes.
Advent-Nadal
Informació i celebració d’un dels
períodes més importants en la nostra
religió. Es decora l’escola amb
ambientació d’aquesta moment de
l’any. Es fa una cantada de Nadales
per part de tots els alumnes.
L’últim dijous abans de vacances,
enguany el 19 de desembre se celebra
l’Eucaristia d’Advent, on es convida a
tots els membres de la comunitat
educativa a formar part d’aquesta
celebració tan especial.
Nadal Solidari.
Campanya d’ajuda i solidaritat envers
sectors de la societat que més ho
necessiten: recollida de roba per a la
Fundació GLORR.
DENIP, Diada escolar de la no El 30 de gener amb motiu de
violència i la Pau.
l’aniversari de la mort de Mahandas
Karamahand Gandhi, gran apòstol de
la no-violència en el món actual,
l’escola celebra any rere any la diada

escolar de la no-violència i la pau
(DENIP).
Tota l’escola escolta el manifest a favor
de la pau. Posteriorment es fa un
minut de silenci a favor de la no
violència i la pau i acabem cantant la
cançó “El món seria”. Es convida a tota
la comunitat educativa a participar-hi.
Setmana de la Germanor
Amb la col·laboració d’en Busti, tota
l’escola participa en la recollida
d’aliments per Càritas Interparroquial
de Mataró.
Recollida de Taps per a la Fundació Al llarg de tot el curs es fa una recollida
Maresme
de taps de plàstic a favor de Cáritas
Interparroquial de Mataró.
Festa del Cor de Maria
Jornada lúdica on tots els alumnes de
l’escola celebrem la festa de la nostra
escola, amb un acte conjunt. En
acabar se’ns convida a esmorzar i
s’organitzen activitats vàries.

