PROJECTE
INSTITUCIONAL

EDUCATIU

Per primera vegada, els nostres centres han dissenyat conjuntament un
projecte educatiu que ha començat a generar una visió comuna i a definir
les nostres opcions estratègiques davant els enormes canvis socials
que estem vivint, enfront els nous reptes evangèlics i davant les
oportunitats que se’ns presenten en el nostre temps i que en ocasions
no són fàcils de reconèixer.
El PEI ens ajudarà a entendre millor l’escola que somiem, a empatitzar
amb les necessitats i sensibilitats i a oferir camins d’aprenentatge
que respongui a cada persona. Marcarà les línies estratègiques de
tipus pedagògic, pastoral i de lideratge dels propers anys.
Hem dissenyat el Projecte Educatiu
Proposta Educativa Teresiana i del
com a comunitat que apren, amb
participativa que ha integrat la riquesa
la insitució.

Institucional en el marc de la
Document de Caràcter Propi,
una metodologia horitzontal i
de totes les persones i grups de

VISIÓ
Recull la mirada al futur, a on volem arribar en l’Escola Teresiana i de
quina manera concretem la missió evangelitzadora en els propers anys.
Les sis claus que reconeixem prioritàries són:
• Personalitzadora
• Empàtica: mirem amb la mirada de
l’altre
• Basada en la inclusió i en l’equitat
• Oberta
• Amb visió de futur i interconnectada
• Dissenyadora del canvi

MISSIÓ
Expressa el propòsit de la nostra escola teresiana. Té l’arrel en el
carisma del nostre fundador Sant Enric d’Ossó i inspirada en Santa
Teresa de Jesús. Expressa la raó de ser, el sentit de totes les nostres
accions i l’element diferenciador respecte d’altres institucions
educatives. És el motor d’aquest
projecte
educatiu institucional. Es basa en sis
principis:

•
•
•
•
•
•

Eduquem
Eduquem
Eduquem
Eduquem
Eduquem
Eduquem

educant-nos
persones en relació
transformadors socials
amb lideratge espiritual
liderant el canvi
la creativitat

VALORS
Volem expressar de forma senzilla quins són els valors
que defineixen l’estil educatiu, el perfil personal i
vocacional, la cultura organitzativa, l’actitud dels
educadors teresians (docents i no docents) i de les
nostres comunitat educatives. Volem explicitar quins
valors són coherents amb el nostre PEI, quins trets de
personalitat caracteritzen la nostra institució, forgen la
nostra identita i ens distingeixen d’altres cultures. D’aquesta forma, les
persones que formen part de la nostra institució, sabran quines accions i
iniciatives són coherents amb els valors de la nostra cultura teresiana.

CONTEXTOS. MODELS D’APRENENTATGE
Els centres de l’escola teresiana són conscients de la complexitat de
factors que es donen en l’actualitat: els canvis socials que es
produeixen, les característiques peculiars de l’entorn proper als nostres
centres, els comportaments i necessitats dels alumnes, els milors
models pedagògics, les claus per tal de connectar amb les
famílies, per tal de treballar en equip i crear cultures organitzatives
coherents amb el nostre projecte i les claus per tal d’exercir el necessari
lideratge del PEI.
Per això, volem analitzar en la nostra escola tots aquest contextos
(alumnes, models d’aprenentatge, personal del centre i famílies),
reconèixer els trets més significatius i dotar-nos d’unes claus comunes
que ajudin a comprendre millor la realitat per tal de poder actuar des
d’actituds, criteris i valors propis.
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Volem un canvi en la nostra pastoral que afavoreixi l’aprenentatge
espiritual, generi experiència i enforteixi la identitat
teresiana:
•
Desenvolupament de la intelligència espiritual en el currículum
•
Cap a un nou lideratge
espiritual
•
Generar experiències connectant
vida i Evangeli

