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Les Escoles Mare del Diví Pastor van ser
fundades a Catalunya pel B. Josep Tous
i Soler el maig de 1850. Des dels valors
evangèlics, posem especial atenció en
una educació integral dels infants i joves
que assisteixen als nostres centres.

Eduquem des d’un
apropament cordial
que implica senzillesa,
alegria i bondat.
1. – ESCOLES MARE DEL DIVÍ PASTOR

El pluralisme de la nostra societat es

tradueix en una diversitat d’escoles,
algunes de les quals han estat creades
pels poders públics i altres són fruit de la
lliure iniciativa
dels ciutadans. Les
Escoles Mare del Diví Pastor ho són.

Les nostres escoles promouen l’educació

Amb esperit de col·laboració i servei a la

integral de l’alumnat d’acord amb una

societat i a l’Església, sintetitzem l’estil

educatiu de les escoles de les Caputxines
concepció cristiana de la persona, de la de la Mare del Diví Pastor en els següents
vida i del món, i els prepara per a participar principis i criteris d’actuació.
activament i fer possible una societat millor.
és

1

pròpia dels
pares/tutors o
representants legals
dels alumnes i, en

23

conseqüència, els
demana la confiança,
el suport i l’estímul
així com el seu
compromís en l’opció
educativa pròpia del

Són escoles al servei
del poble pel clima

centre
Com a centres

educatiu que creen i educatius tenen el
deure de ser crítics
perquè acullen els
infants i joves de

amb tot allò que

qualsevol país, cultura atempta
i classe social.
Contribueixen a la
tasca educadora que
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7

respostes
a la dignitat de la persona, seguint els

creatives a les necessitats d’infants i

principis de l’ètica i la concepció

joves.

cristiana.

9

6

4

Segueixen les orientacions i els criteris
S’acullen al finançament públic per tal

pastorals de l’Església Catòlica.

d’afavorir l’accés a totes les famílies
que

Són

opten per la nostra proposta

escoles

evangelitzadores,

educativa.

evangelitzades
en

i

les quals el

desenvolupament personal és seguit
amb respecte i on els membres de la

5
Compten amb un equip d’educadors/es
que es comprometen a donar una
educació coherent i de qualitat a tot
l’alumnat, basada en una actualització

8
constant a través de la Formació
Permanent, des de l’amor al treball i
una pedagogia de l’esforç que exigeix
preparació acurada de totes les
activitats educatives i la recerca de

Comunitat Educativa tenen ocasió de
conèixer i estimar Jesucrist. Tanmateix
són respectuoses amb altres opcions
religioses, tot valorant la dimensió
transcendent de la persona.
En el marc del pluralisme escolar que
caracteritza la nostra societat, les
escoles de les Caputxines de la Mare
del Diví Pastor se senten responsables
i solidàries amb les altres escoles.

potenciant

Són sensibles a la identitat cultural
dels

les seves tradicions, la

seva llengua i els costums propis.

pobles on estan inserides, bo i
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2. – LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA
relacions més enllà de l’àmbit escolar. Fem

3
veure la natura com a obra de Déu que

Segons el Beat Josep Tous, fundador

s’ha d’estimar, respectar i tenir-ne cura
(cf: Laudato Si 13-14. 23-24)

de
les nostres escoles, la frase
evangèlica,
“deixeu que els infants
vinguin a Mi i no els en priveu” (Mt. 19,
14), esdevé norma de convivència i
acollida.
El clima en el qual es desenvolupa la
tasca de les escoles recorda
vivencialment a tota
respectar igualment el Caràcter Propi del
Centre.

4

Per aquest motiu, a les nostres escoles, L’educació cristiana ha de tenir sempre
procurem afavorir el creixement i la el caràcter d’un oferiment respectuós
maduració de l’alumnat en totes les seves envers la llibertat de tots els alumnes, els
dimensions tot basant-nos en els següents professors i les famílies, els quals han de
criteris:

Els ajudem a descobrir i potenciar les
seves capacitats físiques, intel·lectuals i

la Comunitat Educativa i, de manera especial

1
als educands, la presència de Maria, que
ens mena cap a Jesús, Bon Pastor.
En un estil franciscà, eduquem des d’un

afectives.
Eduquem la seva dimensió social per tal
que

visquin en el món de forma

responsable,

constructiva

i

compromesa.
Fomentem el desenvolupament de la
dimensió ètica i transcendent de la
persona.

2
apropament cordial, que implica senzillesa,
alegria i bondat, que es fa extensiu a les

Ensenyem la Religió Catòlica i pretenem
la formació d’un alumnat conscient i

responsable, a través d’un plantejament
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fonamentat i crític de la qüestió religiosa.

persones i pobles amb
esperit obert, dialogant, flexible,

5

aliè a tota forma de violència.

Afavorim la coherència entre la fe i el
conjunt de sabers, valors i actituds dels

5.4 La responsabilitat personal, el sentit

creients, mitjançant l’educació en:

del deure, l’assumir el treball com

5.1 La solidaritat i, a un nivell més

a enriquiment de la pròpia persona

profund,

i com a ineludible aportació a la

la fraternitat amb tots,

veient-los com a

societat.

fills de Déu i

germans en Crist.

5.5 El sentit de la justícia en les
relacions personals i en les

5.2 El perdó com a acte de reconciliació

estructures socials.

amb l’altre que mou a obrir-s’hi i
acceptar ne el penediment, tot

5.6 La llibertat personal i el respecte a

admetent que tots ens podem

la llibertat dels altres.

equivocar en actuar; aquesta actitud

5.7 L’esperit crític i creador que el

mena a restablir els vincles trencats

capaciti per afrontar les noves

i a la felicitat.

situacions.

5.3 La pau, la convivència, la
comunicació entre totes les
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3. – TRETS BÀSICS DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA
requereix una aportació coordinada per
part de tots els responsables, basada en
el

treball en equip que implica escolta

mútua,

diàleg i consens. Només així

L’educació que oferim a famílies i alumnat aconseguirem
4

que la nostra acció

assoleixi els seus objectius. Per això:

Donem resposta a les necessitats
educatives de l’alumnat des d’una
perspectiva global de centre, seguint
un model pedagògic d’inclusió, en el
qual es pretén ajustar el propi sistema
educatiu a la diversitat de l’alumnat.
Afavorim l’educació a través del

5
1

a desenvolupar totes les

moviment i de l’expressió

seves capacitats.

corporal, promovem
l’adquisició de destreses i
habilitats, tot potenciant,
alhora, les relacions de
cooperació i col·laboració
amb els companys.

2
Orientem l’alumnat en el seu

6

Promovem l’educació estètica

treball formatiu escolar per tal Adoptem una metodologia
que descobreixi llurs aptituds oberta i flexible, coherent
i limitacions, tot aprenent a

amb els objectius educatius

ser responsables, autònoms i que l’escola proposa.

de la persona per a saber
gaudir de la bellesa de l’art
que obre a l’espai de la
gratuïtat i la contemplació.

Eduquem per a la utilització de

37

tecnologies

de

la

les

informació

i

ensenyant-los

a

Donem la deguda importància al

comunicació,

treball intel·lectual de l’alumnat per

comprendre i valorar amb esperit crític

tal

i

que

cadascú

arribi

a

respecte

tot
les

noves

formes

desenvolupar les seves possibilitats

d’expressió que van sorgint en aquest

mitjançant l’atenció individualitzada i

àmbit.

el seguiment personalitzat.
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pastorals.
A través de

8

l’autoavaluació
contínua, verifiquem
el nivell de qualitat
de l’acció educativa
de l’Escola.

9

Acollim els/les
exalumnes amb
esperit obert,
agraïm la seva

10

col·laboració,

Projectem l’educació alhora, els oferim
més enllà de l’aula, espais de trobada
a través de múltiples i diferents
activitats formatives activitats amb la
que ajuden l’alumnat finalitat
a obrir-se a un món d’intensificar els
de dimensions cada seus
dia més amples i a compromisos
prendre part en les
iniciatives socials i

cristians.
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4. – COMUNITAT EDUCATIVA
constant entre tots els estaments de la
Comunitat Educativa, es mou en un ambient
de senzillesa, fraternitat, confiança, estimació
i alegria que contribueixin a portar el BÉ i la
quest model d’educació cristiana condueix PAU a tots els seus membres, tot afavorint

A

així

a

5

l’educació integral de l’ alumnat. Per això:

3

les escoles de les Caputxines de la Mare del Els mestres i professors duen a terme una
Diví Pastor vers una autèntica Comunitat
tasca decisiva en el desenvolupament dels
Educativa.
principis establerts en aquest Caràcter Propi.
El personal d’administració i serveis
desenvolupa funcions totalment necessàries
per a la bona marxa del centre.
Segons l’esperit de Sant Francesc, la relació Els pares i mares o representants legals,
com a principals responsables
4

1

Pastor, és responsable de la activament en la vida de
definició i continuïtat d’aquells l’escola segons les
principis i criteris d’actuació

possibilitats pròpies de l’edat i

que garanteixen la qualitat de assumeixen responsabilitats

2

l’educació cristiana que

proporcionades a la seva

impartim.

capacitat.

Els i les alumnes són els

de l’educació dels fills, són

La Institució Titular, Germanes primers protagonistes de llur convidats a participar
activament en la vida de
Caputxines de la Mare del Diví formació, intervenen
l’escola i a prestar el seu

suport, sobretot a través de
l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes.
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5. – el nostre model de gestió

Titularitat, professorat, personal d’ad
ministració i serveis, mares i pares realitzem
conjuntament una tasca que ens aglutina i
dóna sentit als nostres esforços i il·lusions:
l’educació integral de l’alumnat. Amb aquesta
intenció:

1

Tenim un Reglament
de Règim Interior
(NOFC), que regula
el funcionament de

23

l’escola i garanteix
l’adequada
coordinació de tots
els estaments i
persones que
intervenim en l’acció

Procurem que la

educativa.

participació de tots El Consell Escolar,
constituït d’acord
en la vida de
l’escola ens ajudi a amb la legislació
vigent, fomenta la
construir la
Comunitat Educativa corresponsabilitat.
L’èxit de la gestió
i a dur a terme el
Caràcter Propi i el

del Consell Escolar

Projecte Educatiu.

és fruit de la com
petència, la

disponibilitat, la

compromís de tots i

coherència i la

cada un dels seus

capacitat de

membres.

Escoles

Colegio Madre Del Divino
Pastor Gobela, 17
48930 Las Arenas (Vizcaya)
Tel.: 94 463 19 10
E-mail:
info.lasarenas@colegiosmdp.org
Web: mdparenas.colegiosmdp.org
Escola Assís
Carrer de la Plaça 35-41
08330 Premià de Mar (Barcelona)
Tel.: 93 752 41 71
E-mail: info.assis@escolesmdp.org
Web: assis.escolesmdp.org
Col·legi Mare Del Diví Pastor
Bailèn, 38
08010 Barcelona
Tel.: 93 265 42 91
E-mail: info.bailen@escolesmdp.org
Web: bailen.escolesmdp.org
Col·legi Mare Del Diví Pastor
Divina Pastora, 6
08786 Capellades (Barcelona)
Tel.: 93 801 01 82
E-mail:
info.capellades@escolesmdp.org
Web: capellades.escolesmdp.org
Mare
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del Diví
Pastor

Colegio Madre Del Divino
Pastor Camino Madrid, 13
30530 Cieza (Murcia)
Tel.: 968 76 03 72
E-mail:
jtouscieza@colegiosmdp.org
Web: mdpcieza.colegiosmdp.org
Col·legi Mare del Diví
Pastor Sta. Anna, 2
08700 Igualada (Barcelona)
Tel.: 93 803 17 31
E-mail:
info.igualada@escolesmdp.org
Web: igualada.escolesmdp.org
Col·legi Josep Tous
Begur, 10-20
08028 Barcelona
Tel.: 93 422 46 40 • 93 422 70 17
E-mail:
info.joseptous@escolesmdp.org
Web: joseptous.escolesmdp.org
Col·legi Mare Del Diví
Pastor Zurbano, 4
08201 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 725 61 97
E-mail:
direccio.sabadell@escolesmdp.org
Web: sabadell.escolesmdp.org

escolesmdp.org

