El Projecte Institucional MOU-TE a l’Escola Pia de Catalunya
 Objectius generals:
Mou-te és un camí compartit d’amistat que ajuda a créixer com a
persones obertes i compromeses amb els altres i amb el món tenint com
a objectius: FER GRUP, PENSAR i VIURE.

 Formar part d’un grup:
ens acompanya en el coneixement d’un mateix i el creixement
interior,
ens ensenya a compartir i a obrir-nos als altres,
ens porta a l’acció compromesa per treballar per un món més just,
ens permet reflexionar sobre el sentit de les coses més enllà de la
seva materialitat,
ens fa valorar-nos individualment i als altres d’una manera lliure de
prejudicis,
ens permet celebrar la vida i la fe,
ens fa caminar plegats compartint les vivències dels valors cristians,
ens fa veure que és possible resoldre la vida amb dignitat.

Mou-te en xarxa és el conjunt de grups de l’Escola Pia de Catalunya.
Aquest grups són l'espai idoni per compartir preguntes, inquietuds
i el procés de creixement personal.
http://www.mouteenxarxa.cat

Com es concreta el Projecte MOU-TE a Sant Antoni
 Objectiu general:
Mou-te és un camí de creixement personal en els valors i en la Fe que
acompanya als nois i noies durant tota la seva vida escolar.

 Amb l’activitat amb els infants i joves:
construïm grup fent que els nois i noies es coneguin i comparteixin
valors d’amistat, de respecte, d’acceptació de l’altre, de compromís,
de solidaritat, ...
descobrim Jesús i el seu missatge, i el fem present en el nostre món
i en el nostre temps,
desvetllem i assumim el compromís social adaptat a les nostres
possibilitats i al nostre entorn per construir un món més just,
aprofundim en temes que ens ajuden a entendre la vida més enllà
de la rutina i del consum,
descobrim la dimensió espiritual de cada un de nosaltres.

 Amb la participació de les famílies:
ajudem a viure la fe amb família,
volem donar sentit i coherència
al projecte i treballar conjuntament:
família, equip educatiu i escola,
amb les trobades de pares.

CALENDARI CELEBRACIONS FAMILIARS curs 2016-17
on tots hi som convidats per fer junts comunitat

Us esperem a participar-hi
a les 6h. (18 h.) Preparació de l’eucaristia.
a les 7h. del vespre (19 h.) Eucaristia familiar.

Octubre:

dissabte 15 (Inici del curs)

Novembre: dissabte 26 (Sant Josep de Calassanç)
Desembre:

dissabte 24 (Missa del Pollet a les 19:30 h.)

Gener:

dissabte 21 (Sant Antoni)

Febrer:

dissabte 18

Març:

dissabte 18 (Celebració del perdó)

Abril:

dissabte 29 (Sant Jordi i Mare de Déu de Montserrat)

Maig:

dissabte 27

Juny:

dissabte 10 (Cloenda del curs)

Els de Mou-te 3 (5è de primària)
i els Mou-te 4(6è de primària)

Ens trobarem els dimecres d’1 a 2 h del migdia
Recordeu que els nois i noies s’han d’inscriure al Casal

