PASTORAL CURS 17-18

EQUIP DE PASTORAL

Julio C. Barcudi Godoy.
Coordinador de
pastoral del centre
i coordinador a
l’Educació Secundària

Titulació: Teologia
3 hores/ setmanals: Pastoral a 5è i 6è EP i a ESO . Sessions de ½
hora cada dimarts. Pagament no concertat.
Classes de Religió Catòlica a l’Educació Secundària.
1h/ setmanal de coordinació de Pastoral (divendres)

Yamile Barcudi Godoy (germana d’en Julio).
Pastoralista

Titulació: Filologia hispànica.
3 hores/setmanals: Pastoral Educació infantil i de 1r a 4t d’EP.
Sessions de ½ hora. Pagament no concertat.

Coordinadora a
l’Educació Infantil

Maria Teresa Soto Grimalt.
Titulació: Mestra, especialitat Educació Infantil
1 h/setmanal de coordinació de Pastoral (divendres).

Coordinadora a
l’Educació Primària

Marta Albertí Roig
Titulació: Mestra especialitat Educació Infantil i Educació Primària.
1h/setmanal de coordinació de Pastoral (divendres)

Ana Cantero Escacena (Primera Comunió)
Catequistes

Aina Oliver Nadal (Primera Comunió)
Marta Albertí Roig (Confirmació)
1h/setmanal de 12.20 a 13.20h. Ho fan de franc.

NOM DE L’ACTIVITAT
Reflexió matinera

Festa de la
Immaculada

Les Verges

Tots Sants
Advent

Nadal

Betlem

Xocolatada xarxa El
Terreno

Residència per a
majors

Sant Antoni

DESCRIPCIÓ
Els alumnes d’EI i EP fan la reflexió matinera.
Es fa una celebració de la paraula. Es convida al
rector de la Parròquia i altres capellans de la
nostra zona.
Amb els alumnes d’Infantil es fa una ofrena de
flors.
Amb els alumnes de primària i ESO es celebra
una Eucaristia a la nostra escola.
Explicació de la festivitat de santa Úrsula, tradició
dels bunyols i cançons.
Es fa intercanvi de bunyols i clavells entre els
nins i les nines.
Amb motiu del 75è aniversari, enguany, la mare
d’una professora va venir a ensenyar-nos a fer
bunyols que l’escola va obsequiar a alumnes,
professors i personal no docent.
Els alumnes d’Infantil fan un rosari gegant i el
pengen de la façana de l’escola.
Es treballa a les hores de Pastoral i tutoria amb el
material que proporciona la delegació
d’ensenyament del Bisbat i per a l’Equip de
Pastoral del propi Centre.
Es celebra a la parròquia del Terreno una
Eucaristia i es fa el lliurament de la campanya del
rebost. Hi participen els alumnes des de 3r EP
fins a 4t ESO.
Els alumnes d’EI i 1r, 2n d’EP fan una celebració
de la Paraula al nostre centre.
Els alumnes d’Infantil representen el Betlem
vivent davant totes les famílies.
La celebració s’acaba cantant cançons i danses
treballades dins les hores de Pastoral.
Els alumnes de 4t de primària compartiren
nadales a la parròquia Nostra Senyora de la
Salut i xocolata amb els altres alumnes de 4t de
primària de les escoles Gaspar Hauser, sueca,
francesa i CEIP El Terreno.
Els alumnes d’ESO es desplacen a la residència
Borenco per a persones majors. Fan gaudir als
padrins de la companyia, d’històries i Nadales.
Es treballa la festivitat dins l’àrea de Religió i des
de un caire més cultural.
Professors representen la història de Sant Antoni
i el dimoni. Es fa un dimoni i es crema, també hi
ha correfocs. A la festa els alumnes reciten
gloses que han aprés a l’àrea de Llengua
Catalana, mengen pa i sobrassada i ballen
boleros.

TEMPORALITZACIÓ
Diàriament

Desembre
Anualment

Octubre

Novembre
Anualment
Temps d’Advent
Anualment

Desembre
Anualment

Desembre
Anualment

Desembre
Anualment

Desembre
Anualment

Gener
Anualment

Diada de la Pau

Pastoral Vocacional

Dimecres de Cendra

Cinema espiritual

Mallorca Missionera

Mes de Maria

Trobada dels alumnes
de 5è d’EP
Junts per l’esport

Convivències

Es posa una bústia a l’entrada amb papers de
colors per deixar missatges de Pau que després
es llegeixen en veu alta.
Es prepara una cançó de Pau amb els alumnes i
cantam tots junts fent un cercle per cursos.
Després amollam coloms de Pau.
En el mes de Març, amb coincidència amb la
festivitat de Sant Josep s’aprofita el material
enviat per la Delegació de Pastoral Vocacional
del Bisbat.
La imposició de la cendra assenyala l’inici de la
Quaresma. Els alumnes de 5è i 6è d’EP; i els
alumnes d’ESO foren imposats pel nostre rector
per simbolitzar penitència i penediment.
Participació dels alumnes d’ESO i 5è-6è EP a
aquesta activitat organitzada pel Bisbat de
Mallorca.
En el mes de Maig es treballa des de l’àrea de
Religió a ESO. Els alumnes d’ESO envien als
missioners mallorquins una carta i la vegada la
majoria d’ells els fan arribar una resposta.
Als altres nivells es dediquen les hores de
pastoral per a presentar les missions
mallorquines.
Els alumnes d’infantil preparen un collar de flors
que es posa a la imatge de la Immaculada.
Els professors i els alumnes d’Educació Primària
decoren amb imatges de la Mare de Déu els
vitralls del passadís.
Les escoles Diocesanes organitzen cada any una
trobada dels alumnes de 5è.
Les escoles Diocesanes organitzen cada any una
jornada esportiva amb els alumnes de 6è de
primària a Lluc.
L’experiència de les convivències és sempre
positiva.
Des de fa anys, la parròquia posa a disposició del
centre la capella de Sant Alonso Rodríguez,
situada en el bosc del Castell de Bellver.
Es prepara per nivell una convivència. Dura de
les 9.00 a les 12.30h.
Els alumnes d’Infantil ho fan junts; els alumnes
de primària s’ajunten en grups de dos cursos; els
alumnes d’ESO les fan de curs en curs.

Gener
Anualment

Març
Anualment

Anualment

Anualment
Segons disponibilitat

Maig
Anualment

Maig
Anualment

Maig- Anualment
Maig
Anualment

Anualment

ACCIONS SOLIDÀRIES
Campanya del rebost

Pastoral penitenciaria

Berenar multicultural

Recollida doblers 6è de
Primària

Recollida de productes
alimentaris de 1r necessitat
Recollida de productes de
neteja i higiene de 1r
necessitat
Activitats organitzades per la
pastoral juvenil. Confirmació.

Recollida de brou i berenar

Cursa solidària

CATEQUESI
Primera Comunió
Confirmació

DESCRIPCIÓ

TEMPORALITZACIÓ

En el mes de Desembre es recullen aliment
per a la gent més necessitada. S’ofereixen
a la parròquia i arriba a Càritas Diocesana.
Es recull part dels crespells fets pels
alumnes de 4t d’ESO o professors i
s’envien a la presó.
Dins la setmana cultural es fa un berenar
multicultural en el qual les famílies
participen fent plats típics del seu país. Part
d’aquest menjar es prepara per dur-ho als
majors de la residència Borenco.
Els alumnes de 6è de primària dipositen
mensualment 1€/alumne des del mes de
setembre fins el mes de juny. En arribar el
mes de juny amb aquests doblers recollits
es compren productes de nadó i es fa una
cistella que es regala a una família sense
recursos econòmics. Tot es gestiona a
través del serveis socials de Càritas
diocesana.
Es recullen productes de 1r necessitat (oli,
llet, sucre, farina, pastes, llegums....) que es
duen als menjadors de Càritas.
Es recullen productes de neteja de 1r
necessitat (llegiu, detergent, sabó,
xampú...) que es duen a “Las hermanitas de
los pobres”.
Els alumnes varen preparar unes
xocolatines amb targetes de felicitació per
els sense sostre.
Els professors que lliurament volen aporten
brou, magdalenes i altres productes durant
la setmana perquè en Julio ho pugui repartir
als sense sostre de Palma.
Professors, famílies i alumnes varem
participar a la cursa contra el càncer
organitzada per AECC.

DESCRIPCIÓ
Es prepara als alumnes de 1r, 2n 3r i 4t
de primària que volen fer la Primera
Comunió.
Es prepara als alumnes d’ESO que
volen fer la Confirmació.

Desembre
Anualment
Març
Anualment

Març
Anualment

Des del mes de
setembre fins el mes de
juny.
Mensualment

2n o 3r trimestre
Anualment

bianualment

Desembre

Setmanalment

Novembre

TEMPORALITZACIÓ
D’octubre fins a maig.
Anualment
D’octubre fins a maig.
Anualment

