OBJECTIU GENERAL DEL CURS 2018-19
ESCOLA EN PASTORAL
El nostre objectiu per aquest curs 2018-19 serà:

GENERAR UNA NOVA FORMA DE RELACIÓ
AMB DÉU, AMB ELS ALTRES I AMB LA REALITAT,
I el lema que treballarem: CUIDEM-NOS
Entenem que educar és un fet relacional, una trobada que té una finalitat educativa. L’objectiu
de l’escola teresiana és educar subjectes de trobada i transformadors socials. Per això,
subratllem especialment aquesta dimensió de SUBJECTES DE TROBADA, persones capaces de
viure des de dins, en relació amb els altres i amb la realitat, obertes a la transcendència i a la
relació amb Déu.
Amb el LEMA volem subratllar el sentit de Cuidar/donant-nos. Respon al
desig de generar una nova forma de relació que es basa en la CURA. Però
CUIDEM-NOS no té un enfocament autoreferencial sinó comunitari,
global, inclusiu. Posa l’accent en el fet que la nostra manera de cuidar és
donar-nos nosaltres mateixos, oferir el que som en la cura dels altres, del
nostre Planeta… en tota relació. Ens cuidem quan ens donem des de la
gratitud, el compromís i la corresponsabilitat amb tota la creació.
El LOGO amb la varietat de colors expressa les diferents ètnies, cultures,
la diversitat del nostre món... Hi ha dues mans diferents que toquen,
acaricien, que cuiden DONANT-SE.
Juntament amb el món, apareix la referència a la multiplicació dels pans i
els peixos, a la manera concreta de cuidar de JESÚS i a la invitació a
cuidar i donar-nos com Ell.
En coherència amb el nostre objectiu de tenir cura, també hem d’acollir les necessitats dels més
desfavorits del nostre món per poder arribar a ser veritables transformadors socials en la línia
de l’Evangeli.
En aquest sentit continuem amb l’atenció i col·laboració amb
diverses entitats, com el projecte de FundEO, que enguany va
dirigit a garantir l’accés a una educació mitjançant beques
d’estudis per a joves del Centre de Batxillerat Agustín Pro de
Ciutat Juàrez a Mèxic.

En aquest nou curs que iniciem deixem-nos guiar pel nostre objectiu i cuidem-nos!!!

BON CURS A TOTHOM!
Remei López Zueras
Responsable de Pastoral

