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1. PRESENTACIÓ 
 

Un nou any tornem a trobar-nos amb els equips de pastoral de secundària de les escoles cristianes 

de la diòcesi. Pot semblar que és poca cosa, però és expressió, és visualització de moltes coses que 

es viuen al llarg del curs, amb el conjunt de la comunitat educativa, amb la congregació religiosa 

que n’és titular, amb els alumnes, amb els professors, amb les famílies, amb el personal 

d’administració i serveis, .... i amb les parròquies, on vivim i celebrem la comunitat. 

També coneixem els diferents moments que viu cada escola... això també fa que no tothom sigui a 

la nostra trobada. Els tenim ben presents. Farem arribar el Recull al conjunt de les escoles. 

Aquest any, a més del delegat d’ensenyament que convoca aquesta trobada, també ens 

acompanya el delegat de pastoral vocacional, perquè volem presentar-vos una iniciativa de cultura 

vocacional per a les vostres escoles. 

A més de la Cultura vocacional, farem una petita incursió al Sínode de bisbes, al Pla Pastoral i a 

Càritas diocesana. 

En el que queda de curs, intentaré tornar a visitar als equips de pastoral de les escoles cristianes, 

per saludar-nos i veure possibles col·laboracions. La nostra propera reunió serà el dilluns 2 de 

desembre de 2019, de les 15 a les 16.30 hores, a la Casa de l’Església. 
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2. PLA PASTORAL 
 

 
 

S’ha elaborat un material que pot ser utilitzat en una reunió de l’Equip de pastoral de l’escola, o al 

claustre, o .... el trobareu al següent enllaç www.bisbatsantfeliu.cat/contingut 

Té com a títol En la cruïlla “Sinodalitat o fer camí en comunió”, i conté una introducció al material i 

a la sinodalitat, un Estudi d’Evangeli “En moviment. Cal caminar”, i una Lectio divina “Visió del 

futur en l’horitzó”. 
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3. SÍNODE DELS BISBES 
 

Amb el títol Els joves, la fe i el discerniment vocacional, a Roma, durant el novembre del 2018. 

 

Jesús camina amb els deixebles d’Emmaús 

4. Hem reconegut en l’episodi dels deixebles 

d’Emmaús un text paradigmàtic per a 

comprendre la missió eclesial en relació a les 

joves generacions. Aquesta pàgina expressa 

bé el que hem experimentat en el Sínode i el 

que voldríem que qualsevol Església 

particular pogués viure en relació amb els 

joves. Jesús camina amb els dos deixebles 

que no han entès el sentit de la seva situació i 

s’estan allunyant de Jerusalem i de la 

comunitat. Per a estar en la seva companyia, 

recorre el camí amb ells. Els fa preguntes i es 

posa pacientment a escoltar la seva versió 

dels fets per tal d’ajudar-los a reconèixer el 

que estan vivint. Després, amb afecte i 

energia, els anuncia la Paraula, conduint-los a 

interpretar a la llum de les Escriptures els 

esdeveniments que han viscut. Accepta la 

invitació a aturar-se amb ells quan el dia 

declina: entra en la seva nit. Escoltant, el seu 

cor s’escalfa i la seva ment s’il·lumina, en la 

fracció del pa els seus ulls s’obren. Són ells 

mateixos que escullen de reprendre sense 

trigar el camí en direcció oposada, per 

retornar a la comunitat, compartint 

l’experiència de la trobada amb el 

Ressuscitat. 

La joventut de Jesús 

63. Jove entre els joves per a esdevenir 

exemple per als joves i consagrar-los al 

Senyor (Ireneu de Lió), Crist ha santificat la 

joventut pel fet mateix d’haver-la viscuda. La 

narració bíblica presenta un sol episodi de la 

joventut de Jesús, que va ser viscuda sense 

soroll, en la simplicitat i en la laboriositat de 

Natzaret, fins al punt de ser reconegut com 

“el fuster” i “el fill del fuster”. 

Contemplant la seva vida podem copsar 

millor la benedicció de la joventut: Jesús va 

tenir una incondicional confiança en el Pare, 

tingué cura de l’amistat amb els seus 

deixebles, i fins i tot en els moments de crisi 

hi restà fidel. Manifestà una profunda 

compassió envers els més febles, 

especialment els pobres, els malalts, els 

pecadors i els exclosos. Tingué la valentia 

d’enfrontar-se a les autoritats religioses i 

polítiques del seu temps: féu l’experiència de 

sentir-se incomprès i rebutjat; tastà la por del 

sofriment i conegué la fragilitat de la Passió; 

adreçà el propi esguard cap al futur confiant-

se en les mans segures del Pare i en la força 

de l’Esperit. En Jesús tots els joves poden 

retrobar-s’hi, amb les seves pors i les seves 

esperances, les seves incerteses i els seus 

somnis, i a ell es poden confiar. Serà per a ells 
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font d’inspiració contemplar les trobades de 

Jesús amb els joves. 

Educació, escola i universitat 

158. Hi ha hagut durant el Sínode una 

particular insistència sobre la tasca decisiva i 

insubstituïble de la formació professional de 

l’escola i de la universitat, si més no perquè 

es tracta dels llocs en què la major part dels 

joves passa molt del propi temps. En algunes 

parts del món l’educació bàsica és la primera 

i més important petició  que els joves 

adrecen a l’Església. Per a la comunitat 

cristiana és important, doncs, expressar una 

presència significativa en aquests ambients 

amb docents qualificats, capellanies 

significatives i un compromís cultural 

adequat. 

Una reflexió particular mereixen les 

institucions educatives catòliques, que 

expressen la sol·licitud de l’Església per la 

formació integral dels joves. Es tracta 

d’espais preciosos per al trobament de 

l’Evangeli amb la cultura d’un poble i per al 

desenvolupament de la recerca. Elles són 

cridades a proposar un model de formació 

que sigui capaç de fer dialogar la fe amb les 

demandes del món contemporani, amb les 

diverses perspectives antropològiques, amb 

els desafiaments de la ciència i de la tècnica, 

amb els canvis del costum social i amb el 

compromís per la justícia. 

Una atenció particular s’ha de reservar en 

aquests ambients a la promoció de la 

creativitat juvenil en els camps de la ciència i 

de l’art, de la poesia i de la literatura, de la 

música i de l’esport, del món digital i dels 

mitjans de comunicació, etc. D’aquesta 

manera els joves podran descobrir els seus 

talents i després posar-los a disposició de la 

societat pel bé de tothom. 

 

l’apostòl Pau als cristians de Tessalònica...ja ho feu, però us demano que avanceu encara més. 

 

 

 

 

  Estem amb els 

alumnes? com? o 

només “passen” per 

les nostres escoles? 

Podem avançar en la 

formació integral 

dels joves a les 

nostres escoles? 

Tenim experiències 

d’escolta dels joves? 

i de protagonisme de 

les seves iniciatives? 
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APORTACIONS GRUP 1 

1. En general, pel caire de les nostres escoles considerem que sí que estem amb els alumnes. 

Tenim diferents moments on podem estar amb els alumnes i/ escoltar-los, ja sigui des de les 

colònies o trobades entre escoles, com des de la tutoria i tutories individuals. 

Tot i així remarquem que aquesta trobada i escolta de l'alumne moltes vegades no és fàcil perquè 

les assignatures en general estan pensades per transmetre coneixements i dóna poc marge a que 

s'expressin. També les jornades apretades dels mestres i tutors amb tasques, substitucions, etc, no 

afavoreixen a això. En el dia a dia es té poc temps en general per dedicar-s'hi bé amb el temps que 

seria necessari. 

 

2. Intentem avançar en la formació integral de les persones però tampoc és una tasca fàcil. En 

algun cas, es destaca que quan hi ha alguna pregària o activitat de pastoral (relacionada amb la 

religió o Jesús) a vegades crea rebuig per part dels alumnes i no és fàcil. En algunes escoles hem 

avançat en la formació integral introduint programes de relaxació/mindfulness a les escoles que 

afavoreixin la concentració i fixar-se i centrar l'atenció en la respiració i en un mateix. En general, 

les nostres escoles intenten donar un plus en aquest sentit, ja sigui amb iniciatives com aquesta o 

amb tutories de valors, assignatura de religió, servei comunitari, etc. 

 

3. Tenim experiències d'escolta dels joves? Aquesta l'hem vist una mica semblant a la primera. 

Hem vist que costa aquesta escolta als joves i tot i que últimament es vol donar protagonisme a les 

seves iniciatives, en general l'escola no és un espai on per tradició es doni protagonisme als joves 

en aquest sentit. És un aspecte molt millorable. 
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APORTACIONS GRUP 2 

1. Necessitat d’acompanyament. Com? No ho sabem fer encara! No ho fem! 

Cal l’escolta. Es pot fer a la catequesi de confirmació però cal un temps i un espai. 

Acostament entre el tutor (o professor) amb l’alumne. Cal crear un equip d’orientació (potser, 

consiliaris) per tractar temes, no només acadèmics (afectiu, famílies, personals, etc.). 

Potser aprofitar els moments en els quals el tutor ja parla amb cada alumne. 

 

2. Crear espais (esplais, etc) on sigui més fàcil acostar-se al jove. No sempre són ben acceptats pels 

joves. 

Formació integral està a l’ideari de totes les escoles. 

Cal veure com “integrar” aquesta “formació integral” en altres activitats que es fan a l’escola, que 

no siguin activitats aïllades per treballar un tema en concret. 

Cada matèria hauria d’integrar algun valor, algun aspecte espiritual (per exemple, a plàstica,...). 

Projecte “en ti” (educar en la interioritat)  formar al professorat en interioritat per crear un 

projecte escolar que ens ajudi a la formació integral. Els professors “formats” ajuden a canviar 

l’ambient des de diferents aspectes. Sessions de formació en interioritat per professors, pares i 

mares. 

 

3. Sí, a convivències i altres activitats però són potser massa puntuals. Cal espais més sovints. 

En general, fem activitats organitzades per l’equip de pastoral / professors adreçades als alumnes, 

però no al revés. Falten activitats d’escolta. 

Potser falta la figura del consiliari. 

Cal saber acompanyar (no ser políticament correcte sinó saber dir el que correspon). Caldria 

formar-se en l’acompanyament. 

 

 “Amb afecte els anuncia la Paraula”. Cal potenciar el “protagonisme” dels alumnes. No donar-

ho tot tant fet. Cal donar espais i temps de protagonisme. 
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4. CULTURA VOCACIONAL 
 

 
 

 

 
 

 

  
CULTURA VOCACIONAL... 

T’APUNTES?!!! 

 
ENVIEU UN CORREU ELECTRÒNIC A 

 

vocacional@bisbatsantfeliu.cat 
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La CULTURA VOCACIONAL   FITXA DE L’EDUCADOR 
 

Grup: 
 

 
Objectiu: Presentar i facilitar la vivència i la pregunta vocacional als alumnes de secundària de les 

escoles cristianes del bisbat de sant Feliu de Llobregat. 

 

Alumnes de secundària d’una mateixa classe  

A l’aula, a la capella, a una sala polivalent,.. 

Coherent amb els objectius de l’escola 

Fora de les èpoques d’exàmens i avaluació 

Fixant els dies i l’horari 

Fent partícips i coresponsables als tutors i al conjunt dels professors  

Pensar en la continuïtat d’aquesta iniciativa 

 

Desenvolupament de la unitat 
 

Anem constatant que quan escoltem el terme vocació o cultura vocacional, hi ha com a dos grans 

reaccions: per una banda un rebuig, és una expressió que sona malament, aquesta creiem que és 

la minoritària; i per una altra banda la indiferència perquè no saben que és ni de que es tracta, i 

aquesta creiem que és la més comuna. 

 

Abans de plantejar aquesta activitat al grup – classe cal fer una certa ambientació, amb cartells a 

l’aula o passadissos, amb imatges i missatges a les plataformes digitals de l’escola, aprofundint en 

algun article o informació publicada,... 

 

També ens ajudarà recordar-nos que aquesta proposta fa bé a l’alumne, a l’adolescent o jove de la 

nostra escola, com també al conjunt de l’escola, perquè ens situa a tots plegats en una dinàmica 

més propera al ser que al fer, perquè ens situa en les peguntes fonamentals i transcendentals, 

perquè suma i és coherent amb el projecte que ja desenvolupa la comunitat educativa. 

 

Moment 0. Presentació 

 

Un cop estem amb tot el grup, a l’espai que hem cregut més adequat per a desenvolupar aquesta 

activitat, i després de saludar-los, els hi oferim la visualització d’un vídeo molt breu, que pot ajudar 

a posar-nos en situació. 

 

També podem tenir preparat un paper d’embalar, i convidem als nois i noies, a escriure en ell allò 

que els suscita la paraula “vocació”. 
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Moment 1. T’ho expliquem 

 

Per aquest moment hem pensat en tres possibilitats. Entenem que el tutor i la tutora coneix el 

grup, i podrà decidir l’activitat que li sembli més adient pel grup: 

 

Opció 1 

Dividim el grup - classe en 6 grups. A cada grup li assignem una persona. De cada persona 

tenim un vídeo – testimoni. 

Roger i Maria. Matrimoni missioner. https://www.youtube.com/watch?v=VokU-

GZUnTA 

Cristina Kaufmann. Religiosa carmelita. Vida contemplativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=XFQoOxtFhYY 

Pau Vidal. Religiós jesuïta i missioner. 

https://www.youtube.com/watch?v=8FP4Li0dbac 

Isa Solà. Religiosa de Jesús i Maria, i missionera. 

https://www.youtube.com/watch?v=U81SoA4STRI&list=PLvijyJ8T7q9tk7huJVw7g9G

-ynLhHfZKS&index=9 

Joan Àguila. Prevere diocesà. https://www.youtube.com/watch?v=NUP8f6cjPRA 

El sisè pot ser el testimoni del professor o la professora, que presenta la seva professió 

com una vocació. 

Demanem a cada grup que visualitzi el vídeo i el presenti a la resta del grup – classe. 

Proposem que s’ajudin de les següents preguntes per a aprofundir en el seu testimoni 

(podeu afegir altres): 

qui són? 

què fan? 

on ho fan? 

perquè ho fan? 

tu ho faries? 

què saben de Jesús? 

en què t’assembles a ells? 

qui és Jesús per a tu? 

...? 

Això es pot compartir construint junts un gran mural. 

 

Opció 2 

Expliquem al grup – classe que ens connectarem via skype amb una persona concreta, que 

és missionera, o està desenvolupant algun servei.  

Demanem al grup – classe que prepari les preguntes que vol adreçar a aquesta persona. 

Establim el diàleg mitjançant l’skype amb aquesta persona, i li adrecem les preguntes que 

hem preparat. 

Podem motivar un diàleg amb el grup – classe. 

 

Opció 3 

Organitzem una taula rodona de testimonis. 

Si és possible que siguin testimonis propers als alumnes, i plurals en les concrecions. 

Serà bo, dedicar una estona de la classe a preparar les preguntes. 

A l’acabar la taula rodona proposem adreçar algunes preguntes al grup – classe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VokU-GZUnTA
https://www.youtube.com/watch?v=VokU-GZUnTA
https://www.youtube.com/watch?v=XFQoOxtFhYY
https://www.youtube.com/watch?v=8FP4Li0dbac
https://www.youtube.com/watch?v=U81SoA4STRI&list=PLvijyJ8T7q9tk7huJVw7g9G-ynLhHfZKS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=U81SoA4STRI&list=PLvijyJ8T7q9tk7huJVw7g9G-ynLhHfZKS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=NUP8f6cjPRA
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Moment 2. Ens ho expliques 

 

Sigui quina sigui l’opció que s’utilitzi, de les presentades o d’altres, t’animem que sempre hi hagi la 

possibilitat de deixar ressonar l’experiència rebuda en la pròpia persona. 

 

Cada tutor sabrà la manera... amb un moment de silenci, escrivint, amb una cançó, verbalitzant en 

veu alta. 

 

També us proposem que penseu si es pot introduir el carisma del fundador o la fundadora de la 

congregació titular de l’escola. Una presentació que il·lumini la crida – resposta, la sortida d’un 

mateix, la interioritat habitada,... 

 

Ens molts casos, els alumnes ja hauran participat en alguna acció de APRENENTATGE I SERVEI, si 

és així us proposem que positivitzeu aquesta acció, i la tingueu també en compte alhora del 

compartir. 

 

Moment 3.  Donar continuïtat 

 

Un cop realitzada l’activitat ve un període important i interessant... el de donar continuïtat oferint 

experiències de servei i de pregària. 

 

 

 

A la fitxa que us adjuntem de Càritas 

trobareu propostes de servei. 

Respecte a la pregària, les accions que 

dinamitza el santfeliuJove, creiem que són 

vàlides: una tarda de recés i una anada a 

Taizé a l’estiu.

 

També podem oferir una trobada voluntària, en l’àmbit escolar, per a aquells que vulguin donar 

continuïtat al treball que s’ha fet. Ens imaginem per exemple durant l’estona del pati, o del dinar a 

l’escola. 

 

 

 

Avisos que cal donar al grup 

* 

* 

 

Material 

* 

* 

 

 Dia o dies que la desenvolupareu 

 

Recorda: 

1. Fes una pregària abans de començar l’activitat, demana el do de ser instrument de l’acció 

de l’Esperit. 

2. Prepara el material amb antelació. 

3. Tots els moments de l’activitat són importants. 
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5. APRENENTATGE I SERVEI 
 

Aquesta és una informació conjunta amb Càritas diocesana de sant Feliu de Llobregat, incorporada 

a l’Itinerari pels adolescents i joves de la diòcesi. 

És bo que recordem que als centres educatius, en els cursos de tercer i quart d’ESO, els 

alumnes cursen una assignatura que té per nom Aprenentatge i Servei i que els posa en contacte 

amb el voluntariat i el servei. En aquest sentit, us proposem que junt amb els vostres referents de 

Càritas, pugueu preparar i oferir una trobada amb els adolescents que han participat en aquest 

Aprenentatge i Servei, per tal de recollir i orientar l’experiència viscuda. 

Tenint com a punt de partença, la Campanya Institucional de Càritas per aquest curs 2018 – 

2019, us proposem aquests objectius: 

 Obrir el nostre cor perquè ens deixem transformar per la realitat que ens 

interpel·la. 

 Proposar camins per adaptar el nostre estil de vida, la nostra manera 

d’actuar, a allò que aquesta realitat ens demana. 

 Fer de la nostra acció, compromís; del nostre compromís, actitud; de la 

nostra actitud, vida; de la nostra vida, transformació, i que la nostra 

transformació millori el món. 

 Prendre consciència que no estem sols en això. Ens guia l’Esperit i ens 

acompanya l’Església, comunitat de Jesús i els seus deixebles. 

 

Caldrà doncs que a l’hora de programar les nostres sessions tinguem present EL SERVEI des de 

quatre aproximacions: 

1. Treballar experiències puntuals de servei lligades a la mateixa comunitat 

parroquial (Càritas, Mans Unides, Justícia i Pau,...) o a altres entitats properes al 

nostre entorn (menjadors socials, residències d’avis, ONG,...). 

Allà on fem els serveis hem de demanar que algú ens aculli, que ens expliquin 

què es fa, l’origen, la motivació... És molt important treballar les motivacions i 

els ressons que brollen en nosaltres un cop fet el servei, sempre que puguem 

serà bo fer-ho en el marc d’una pregària (es pot apuntar, per exemple, en una 

llibreta personal o del grup). Finalment, sempre que es pugui s’ha de fer un 
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ressò en el mateix grup i a la comunitat parroquial, sobretot a l’eucaristia del 

diumenge. 

2. Fer del servei un compromís a la pròpia vida: Treballar al llarg de les diverses 

sessions del curs que els nois/noies no es comprometin només en alguns 

serveis concrets sinó que vagin fent de la pròpia vida un servei cap els altres: a 

casa, amb la família, amb els veïns, a l’escola, al barri, amb els amics, a la 

comunitat parroquial, al lloc de residència. 

3. Us proposem alhora de programar el curs, que reserveu dues sessions a 

desenvolupar el material que ens ofereixen des de Càritas diocesana, i que 

aquests dies siguin els previs a la celebració del Corpus. [Si voleu donar un cop 

d’ull als materials de Càritas ho podeu fer al següent enllaç 

http://www.caritassantfeliu.cat/post/materials-de-la-campanya-institucional-

de-caritas-2018-2019#.W-A5s5NKjIV]. A la pàgina 20 trobareu dues propostes 

d’activitat. 

4. Pels majors de 16 anys, Càritas diocesana organitza un curs d’iniciació al 

voluntariat social. Les dates són els dies 15 i 16 d’abril de 2019. Estiguem 

atents a les vivències dels joves que acompanyem,  i animem a que hi 

participin. Contacteu amb la Raquel Avilés raquel.aviles@caritassantfeliu.cat 

 

Per conèixer la persona de referència de Càritas de la vostra parròquia o arxiprestat, poseu-vos en 

contacte amb el Francesc Arnàez, mitjançant el correu electrònic 

francesc.arnaez@caritassantfeliu.cat; i també la Comunitat d’Acompanyants us podem ajudar a la 

programació i desenvolupament d’aquestes sessions. 

En el lloc web de Càritas diocesana trobareu més informació.  

www.caritassantfeliu.cat 

 

 

 

Caldrà relacionar-ho amb la Cultura vocacional, veient les experiències de servei com a bon lloc de 

partença per a les nostres propostes. 
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6. INFORMACIONS 
 

APLEC DE PROFESSORS CRISTIANS 

Tarragona 

Dissabte 16 de febrer de 2019. Tot el dia 

 

RECÉS DE QUARESMA I TROBADA DIOCESANA AMB AQUELLS QUE HAN 

DE REBRE EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 

El Prat de Llobregat 

Diumenge 10 de març de 2019. 17 – 20 hores 

 

TROBADA DIOCESANA PER A +18 ANYS 

Sant Benet de Montserrat 

Diumenge 5 de maig de 2019. 17 – 20 hores 

 

VISITA ALS EQUIPS DE PASTORAL 

M’agradaria tornar a visitar la vostra escola, i poder participar en una de 

les vostres reunions de l’Equip de pastoral, per escoltar i compartir el que 

aneu fent. Envieu un correu electrònic a joventut@bisbatsantfeliu.cat, 

proposant-me dies i hores. Gràcies. 

 

 

  

mailto:joventut@bisbatsantfeliu.cat
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7. PREGÀRIA 
 

PREGÀRIA a la Mare de Déu de Montserrat 

Santa Maria, Mare de Déu de Montserrat: Vós 

sou l’espill nítid, on la nostra Església 

s’emmiralla, Vós la mare que ens engendra, 

Vós la germana que ens acompanya. 

Amb Vós volem presentar al Senyor la nostra 

humanitat, el que som i tenim. I amb Vós, 

entonant càntics de lloança, acollir, en la 

nostra petitesa, les meravelles del seu poder. 

Concediu-nos, a nosaltres, peregrins de la 

terra promesa, de romandre fent camí, ferms 

com Vós, sigui vora la Creu en hores de foscor, 

sigui amb els germans en dies de llum i flama. 

Vós, beneïda en la fe i en la pobresa, atanseu-

nos els favors del vostre Fill sobre la nostra 

gent, sobre les vinyes i les fàbriques, sobre el 

riu, la terra i la mar. 

Feu que l’Església de Sant Feliu de Llobregat 

mai no perdi l’horitzó de la vostra muntanya, 

ni per la boira de l’error ni pels miratges 

seductors ni per les llàgrimes del sofriment. 

Ans concediu-nos de sostenir la mirada que us 

contempla voltada de sol. En Vós la nostra 

Església és ja al cel, mentre, encara a la terra, 

camina oferint el llevat d’una inestroncable 

esperança. 

 


