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SÍNTESI IDEARI COL·LEGIS 
 

  Col·legi Maria Immaculada 

Caràcter Propi 

CARÀCTER PROPI  

Amb la justícia i l'exemple, fer fàcil als altres aquest mateix camí  

(M. París)  

Procurant atendre sempre al més urgent, oportú i eficaç (P. Claret)  

 

Evangelitzem EDUCANT  

 

Les Missioneres Claretianes som una Congregació missionera nascuda a Cuba en 1855, 

fundades per Sant Antoni M. Claret i M. Antònia París.  

Entenem que una manera privilegiada d'anunciar l'Evangeli és l'educació i el diàleg 

amb la cultura.  

El nostre patrimoni pedagògic, missioner i claretià vetlla per la significativitat del 

nostre projecte educatiu portat a terme per tota la Comunitat Educativa.  

L’Ideari de la Família Claretiana a Espanya expressa la proposta educativa catòlica 

que oferim a tota la societat.  I queda recollit en la següent síntesi: 

Assumim els reptes que l'Església i la societat actual ens plantegen i, en 

conseqüència, prenem les següentsPRIORITATS evangelitzadores en les nostres 

escoles:  

- L'Evangeli i l'educació en la fe és el principi dinamitzador de la vida del centre.  

- La preocupació per atendre els més desfavorits marca la nostra manera d'educar i 

d'organitzar-  

- Créixer en la relació família - escola, en mútua col·laboració i coresponsabilitat  
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- En contínua formació i actualització de tots els que duem a terme la missió 

evangelitzadora educativa 

 

La RAÓ DE SER de la nostra missió educativaés el nostre alumnat. Treballem en 

missió compartida, famílies, educadors i educadors laics, personal d'administració i 

serveis i Missioneres Claretianes, aportant cada un de nosaltres el millor de sí per 

aconseguir la finalitat que ens proposem: que els nostres nens, nenes i joves siguin 

feliços.  

Per això proposem una FORMACIÓ INTEGRAL segons la visió cristiana de l'home i la 

dona, tenint cura de la dimensió transcendent, individual i social. Per això, apostem 

per una contínua INNOVACIÓ EDUCATIVA I ACTUALITZACIÓ METODOLÒGICA. 

 

Prioritats educatives 

 Tota la Comunitat educativa  s'adapta al ritme d'aprenentatge i peculiaritat 

de cada alumne i alumna, i n’afavoreix l'acció tutorial i l’acompanyament 

personalitzat.  

 Cada alumne i alumna és el principal protagonista i artífex de la seva pròpia 

educació, amb creativitat, iniciativa, esperit crític i responsabilitat.  

 Els valors de l'Evangeli es proposen en tot el clima del col·legi  a través de 

diverses activitats, busquem que l’alumnat s'il·lusioni i participi activament.  

 Promovem una Educació de qualitat, on el gust pel saber es manifesta en una 

sòlida base acadèmica.  

 Apostem per pedagogies innovadores que desenvolupin de forma integral 

lesintel·ligències múltiples que l'alumnat posseeix.  

 Oferim una educació  inculturada i intercultural,  prioritzant el treball en 

equip, oberts a la realitat plural i al bé com ú.  

 Potenciem la inserció activa dels nostres alumnes i alumnes en la societat, 

com a agents de canvi i transformació social.  

 Ens comprometem a afrontar els reptes que el futur ens planteja amb una 

formació i avaluació permanents, amb propostes educatives més enllà de 

l'horari lectiu (pastorals, esportives, culturals ...)  
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Estil organitzatiu del centre 

Som conscients de la importància d'un clima relacional que afavoreixi el creixement 

personal i comunitari. Aconseguir-ho és tasca de tots.  

La nostra CULTURA ORGANITZATIVA defineix l'estil de viure i conviure dins dels 

nostres equips i comunitats, el nostre estil de treball, la nostra forma d'afrontar els 

conflictes, de prendre decisions, de prioritzar i expressar els nostres valorspropis ... 

En definitiva: d'expressar qui som i com eduquem.Per això: 

-Compartim valors que generen cooperació i afavoreixen el compromís amb el 

Projecte Educatiu 

- Tenim cura d’un ambient relacional familiar, centrat en la persona i que 

proporciona  un entorn estable que li permet créixer, relacionar-se i treballar 

- Garantim un mapa competencial en cada educador i educadora adient amb el 

nostre Ideari i les necessitats dels nostres alumnes i alumnes 

- Apostem per un lideratge institucional compartit que fa coresponsable de la 

missió comuna a tots els membres de la Comunitat Educativa. 

 


