
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 




 

 

 

RECULL de la trobada amb els responsables i animadors de la pastoral amb 

adolescents i joves a les Escoles Cristianes del bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

 

Data: dilluns 28 de novembre de 2016 

Lloc: Casa de l’Església de sant Feliu de Llobregat 

Participants: del Col·legi Mare de Déu del Carme del Prat de Llobregat, del Col·legi Immaculada Concepció 

de Gavà, del Col·legi Natzaret d’Esplugues de Llobregat, dels Highlands school Barcelona d’Esplugues de 

Llobregat, del Col·legi del Bon Salvador de sant Feliu de Llobregat, del Col·legi Verge de la Salut de sant 

Feliu de Llobregat, del Col·legi Madre Sacramento de sant Just Desvern, dels Salesians de sant Vicenç dels 

Horts, del Col·legi Mare del Diví Pastor de Capellades i del Col·legi Divina Providència de Vilanova i la Geltrú. 

[S’han excusat del Col·legi Sagrada Família de Viladecans i de l’Escola Salesiana de sant Boi de Llobregat]. 

Temes tractats: 

 

1. Qui som i què fem 

 

 

Podem compartir allò que som i fem als mitjans 

de comunicació del bisbat: Full Dominical i 

lloc web. Podeu enviar un correu electrònic a 

premsa@bisbatsantfeliu.cat 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 




 

3. Pla pastoral 2015 – 2018 

Hem fet quatre grups i hem 

compartit com treballem l’educació 

afectiva i sexual a les nostres 

escoles. 

 

Grup 1 

 Dificultats a l’hora de 

treballar-ho. Tenir un 

programa enfocat des de P5 fins a la secundària. 

 Tenir professionals que sàpiguen abordar el tema (psicòlegs, metges,...). 

 

Grup 2 

 Diàleg personal amb alumnes. De 3r EP a 2n ESO se’ls assigna un “consagrat” per 

fer l’acompanyament a nivell espiritual. Aquí sorgeixen també altres temes. A partir 

de 2n d’ESO els alumnes trien el seu acompanyat. El consagrat/acompanyant treu 

l’alumne de l’aula per fer aquesta xerrada. 

 A partir del tempa de la reproducció a EP, la psicòloga tracta també el tema fins 

ESO, fa acompanyament. Unir afectivitat i sexualitat. 

 Xerrades i formació per a famílies. 

 Proposta: 

o Treballar el tema de la identitat / dignitat ja des de P4 – P5. 

o Treballar prevenció d’abusos (fins 3r EP) 

o Treballar a 3r EP, d’una manera molt senzilla, el tema de l’afectivitat i la 

sexualitat CONJUNTAMENT amb les famílies (les famílies prèviament reben la 

informació que s’oferirà a la classe. Després de la info es proposen unes 

preguntes per fomentar diàleg nen – pare / nena – mare). 

o Els nens que no tenen el familiar a la classe no es queden, per donar la 

possibilitat a la família de ser els primers en tractar el tema. 

o A ESO es torna a fer aquesta trobada nen – pare / nena – mare. 

 

Grup 3 

 Alguna escola ho treballa amb activitats puntuals però no sistematitzada. Depèn del 

professorat. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 




 

 Altres sí que està sistematitzat i documentat a tutoria. 

1r ESO: Canvis 

2n ESO: Identitat sexual i autoerotisme 

3r ESO: Del m’agrades al t’estimo 

4t ESO: Relacions dependents i violència de gènere 

1r POST: Créixer en parella i relacions responsables 

2n POST: Perfil / etapes i components de la relació en parella. 

Contraconcepció 

 En la reunió de tutors SEMPRE hi ha la presència del coordinador de pastoral per 

garantir que aquestes activitats siguin evangelitzadores. 

 

Grup 4 

 Ens falta una estructuració. Un nexe de connexió entre el tema de l’afectivitat i la 

sexualitat i la pastoral. Aquests temes es tracten només des de tutoria. 

 Necessitat urgent de què els equips directius i la titularitat apostin per una formació 

permanent en el tema de l’afectivitat i la sexualitat. 

 Demanar a la Mercè Lajara si pot fer una formació més intensa pels professors. 

 

4. Informacions 

a. Estiu 2017 

Ens preguntem a les escoles si volem elaborar una proposta conjunta amb 

altres escoles del bisbat, per oferir-ho als nostres alumnes de secundària. 

Aquells que vulguem fer-ho ens trobem el dilluns 13 de febrer de 2017. 

També podem compartir allò que ja fem i que obrim a la participació 

d’alumnes d’altres escoles. Ho envieu a santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat 

e. Acompanyar als professors de religió 

La propera trobada dels professors de religió i sobretot dels professors 

cristians serà el dissabte 20 de maig de 2017, durant el matí, a partir de les 

11 hores. 

 

 

Carles Muñiz, prevere 


