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IDEARI del
Col·legi Claretià
FENT TANT BÉ...
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TANT BÉ
dinamització Ideari

“Vosté, com a Superior General, quan ho permeten les circumstàncies i vosté ho 
considere oportú, pot nomenar un o dos que tinguen bona lletra, etc., per tindre escola 
de xiquets, per fer el que practiquen els germans de la Doctrina Cristiana (sic), (dels) 
que tants hi ha a França, Itàlia, etc., i que tant bé fan; jo crec que en l’actualitat són els 
que fan més prompte a l’Església, i dels que més s’ha d’esperar”

(Antoni Mª Claret. Carta al P. Xifré, 16 juliol 1869)

“Els mestres procuren plantar i gravar en el cor dels seus alumnes un tendre i fi amor 
de Déu i del Proïsme”

(Antonia París, nº 17, cap. 3, tractat quart, Constitucions 1868)

“L’assignatura principal de la vida és aprendre a estimar degudament”

(Lluís Pujol, cmf. Fundador de les Missioneres de la Institució Claretiana)
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PRELIMINAR

1. El present ideari naix com a iniciativa de les congregacions 
de la família claretiana que desenvolupen la seua missió 
apostòlica en l’àmbit educatiu (Missioners Claretians, 
Missioneres Claretianes i Missioneres de la Institució 
Claretiana). Ho fan en virtut del dret que els assisteix com 
a entitats titulars dels col•legis que l’aplicaran.

2. La missió educativa claretiana ofereix a la societat una 
proposta que respon al seu projecte evangelitzador 
i pretén «reafirmar el valor de l’educació com a força 
capaç d’ajudar a la maduració de la persona, apropar-la a 

la fe i respondre als reptes d’una societat complexa com 
l’actual»1. Esta misión goza de autonomía entre otras 
propuestas educativas y se siente en comunión con los 
centros de la Iglesia Católica.

3. El Col•legi Claretià, com a centre educatiu cristià, té una 
finalitat d’interés general per a la societat2; su propósito 
evangelizador se expresa en el Ideario, que el seu 
propòsit evangelitzador s’expressa en l’ideari, que cada 
centre desenvolupa en el seu projecte educatiu3.

Competència i dret de l’Entitat 
Titular per a elaborar un ideari 
educatiu i oferir-lo a la societat

1. Congregació per a l’Educació Catòlica. «Les persones consagrades i la seua missió a l’escola». Reflexions i orientacions. 30. Roma, 28 octubre de 2002
2. Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
3. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació [LOE]
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EVANGELITZAR
EN L’EDUCACIÓ

Capítol 1
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La nostra identitat claretiana

Formem la família claretiana homes i dones a qui Déu Pare 
convoca en comunitat apostòlica i l’Església envia per a 
anunciar l’Evangeli a la nostra societat.

Continuadors de l’esperit de Sant Antoni M. Claret, de M. 
Antònia París i de Lluís Pujol, concretem la missió claretiana 
assumint com a entitat titular l’encàrrec de garantir als 
nostres centres el model evangelitzador que els nostres 
fundadors van proposar.

5. Assumim el repte d’evangelitzar la cultura amb el nostre 
treball educatiu. Portem la bona nova de Jesús des del 
nostre context europeu i des de la riquesa que aporten els 
nostres fets diferencials.

Creiem que la fe en Jesucrist, viscuda com a relació 
personal amb ell, dona sentit, desenvolupa i completa la 

Enviats per l’Església. 
Família claretiana. Titularitat

Evangelització de la cultura

Prioritats evangelitzadores

formació integral que pretenem. Jesucrist, la Mare de Déu 
i els grans creients de la història, i de manera especial els 
nostres fundadors, juntament amb la Bíblia i la doctrina 
de l’Església, són per a nosaltres fonts d’inspiració i 
instruments necessaris per a interpretar críticament la 
realitat i comprometre’ns en la seua transformació, en un 
clima de pluralitat i tolerància. 

Eduquem en sintonia amb l’humanisme cristià i la 
Declaració Universal dels Drets Humans per a aconseguir 
la formació integral dels nostres alumnes.

Volem expressar la fe en Jesús de Natzaret com una 
alternativa que aporta coherència i possibilitats a la persona.

6. La família claretiana assumeix els reptes que l’Església i 
la societat plantegen a l’educació i estableix les següents 
prioritats evangelitzadores per als seus col•legis:
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6.1. L’educació en la fe cristiana com a principi dinamitzador 
de la vida del centre.
L’Evangeli, nucli inspirador dels valors que vol viure el 
Col•legi Claretià, conforma un estil de vida que implica 
totes les dimensions de la persona. Per això vam optar per 
una manera d’educar en la fe que engloba tota la vida del 
centre.
L’educació en la fe ha de configurar-se des de: 

 - L’experiència de Déu.
 - La referència a la persona de Jesucrist.
 - Les manifestacions explícites de fe.
 - L’orientació vocacional i el compromís efectiu en la 

humanització del món segons el projecte de Déu.
 - El cultiu dels valors i actituds que formen part de la 

seua visió de l’ésser humà i del món.
 - La profunda interrelació fe-cultura.

6.2. L’acollida als més desfavorits
Ens preocupem d’atendre els més desfavorits dels nostres 
centres i promovem una actitud d’acollida cap a altres que 
reclamen la nostra atenció i vulguen incorporar-se a la 
nostra comunitat educativa.

6.3. L’atenció a la família.
La família és l’àmbit primordial d’educació de la 
persona i agent d’evangelització: és al sí de la 
família on l’ésser humà elabora la seua visió del 
món, la seua imatge personal i la seua fe.  
Els col•legis claretians busquen créixer en la relació 
família-escola que es basa en la comunicació, la confiança, 
la col•laboració, la comprensió i el coneixement mutu.

6.4. La preparació i el suport als agents evangelitzadors.
L’Entitat Titular promou el compromís evangelitzador 
de totes les persones que desenvolupen la seua missió 
educativa als nostres centres, té cura de la seua selecció 
i formació i facilita vies perquè desenvolupen esta missió 
amb il•lusió i generositat.
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En missió claretiana compartida
7. La raó de ser de la nostra missió educativa és cada 

alumne. Des de la família i el col•legi treballem en missió 
compartida per al desenvolupament dels xiquets i jóvens 
en totes les dimensions que afavoreixen la seua formació 
integral (individual, social i transcendent) segons els valors 
evangèlics.

Famílies i educadors assumim responsablement el nostre 
compromís pel futur que construiran els nostres fills i 
educands. Sabem que la relació personal que establim 
amb ells és un pilar fonamental en la seua educació.

8. Tot educador claretià viu la missió evangelitzadora al 
col•legi com a realització de la seua vocació cristiana. 
L’evangelització de la cultura és l’àmbit en el qual, des 
de la seua competència professional, desenvolupa el seu 
compromís per la formació integral dels alumnes.

Participa de manera activa, amb la resta de la comunitat 
educativa, en la seua dinamització i anima, amb el seu 
exemple i la seua paraula, a tots els seus membres a 
treballar amb qualitat i coherència per a aconseguir els fins 
que el col•legi pretén.

Educadors compromesos en la mateixa missió: l’alumne

Iddentitat de l’educador claretià.

9. Cada educador, segons els seus valors i qualitats, aporta 
a la comunitat educativa el millor de si mateix perquè 
esta siga rica i diversa. La missió del col•legi ens fa 
corresponsables de la seua gestió i la seua orientació cap 
al que aquestideari pretén.

En totes les dimensions que el col•legi atén, la 
corresponsabilitat ens porta a compartir recursos i 
decisions, i a discernir els processos necessaris per a 
aconseguir estos fins. Així es concreta la nostra vocació i, a 
través de la nostra missió educativa claretiana, construïm 
el Regne de Déu en comunió eclesial.

Educadors religiosos i laics corresponsa-blement compro-
mesos en la missió i gestió del col•legi.

Pedagogia de la missió compartida

10. La missió compartida es dinamitza amb les aportacions 
de tots, respectant el que cada un és i ofereix, i valorant la 
complementarietat de les diferents vocacions. Esta missió 
exigeix relacions personals positives entre els membres de 
la comunitat educativa i implica donar resposta als nous 
reptes de l’educació. Necessitem una formació contínua 
per a potenciar i per a desenvolupar les nostres capacitats.
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Missió educativa compartida amb les families
Tasca comuna: la formació 
integral de l’alumne

Opció per l’estil 
educatiu claretià

11. La societat i l’Església valoren les escoles cristianes com un 
mitjà positiu per a la formació de nous ciutadans cristians. 
Per això el Col•legi Claretià presenta la missió educativa de 
manera corresponsable entre famílies i educadors, per tal 
de construir una societat més justa, solidària i pacífica, en 
coherència amb els valors evangèlics.

L’Entitat Titular té l’interés explícit de fomentar esta 
corresponsabilitat perquè el col•legi siga significatiu en la 
formació de cada alumne.

12. La família tria el model educatiu per als seus fills, coneix el 
caràcter propi del Col•legi Claretià, opta per aquest com a 
referència en la formació dels alumnes i és part activa en 
els òrgans de participació i en altres iniciatives en l’àmbit 
col•legial.
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Formació per a la missió
Fonamentació i responsables

Objectius i metodologia

13. Com a resposta a les necessitats actuals de la nostra societat, 
valorem la formació permanent com una ferramenta 
d’actualització de la nostra missió evangelitzadora davant 
els canvis culturals, sociològics, econòmics, tecnològics, 
etc..

L’Entitat Titular, educadors i famílies participen en aquesta 
necessitat i assumeixen la millora contínua i la innovació 
creativa per tal d’actualitzar-se per a educar els alumnes 
segons el que aquest ideari pretén.

14. La formació permanent al Col•legi Claretià busca un 
objectiu doble:

 - L’actualització tècnica, pedagògica i organitzativa.
 - L’aprofundiment en els elements propis de l’ideari 

que donen identitat i sentit a la tasca educativa i 
evangelitzadora del col•legi.

15. L’Entitat Titular garanteix la formació permanent dels 
agents i es fa responsable del seu desenvolupament. Per 
això:

 - Analitza les seues necessitats formatives,
 - valora la seua viabilitat i finalitat,
 - i organitza les activitats formatives necessàries.



12

TANT BÉ
dinamització Ideari



13

Í

OBJECTIUS DEL
COL·LEGI CLARETIÁ

Capítol 2



14

TANT BÉ
dinamització Ideari

Pressupòsits bàsics

16. Els objectius bàsics de les nostres escoles, inspirats en 
la missió universal de l’Església, es fonamenten en les 
conviccions següents:

16.1. Creiem que la nostra vida té un valor i una dignitat 
definitius perquè Déu, en la gratuïtat del seu amor, ha 
creat l’ésser humà a la seua imatge i semblança.

16.2. Jesucrist, Fill de Déu Pare, ens revela que som fills 
amb ell i germans de totes les persones.

16.3. L’Esperit Sant ens anima a seguir Jesucrist encarnant 
els valors de l’Evangeli, que considerem un camí òptim de 
realització personal.

16.4. Déu crida cada persona, en el context concret 
de la seua vida, a una missió que, viscuda amb goig i 
responsabilitat, desenvolupa plenament totes les seues 
dimensions.

16.5. Creiem que Maria és la nostra mare i la nostra mestra 
en el seguiment de Jesucrist.
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Formació integral de la persona  
segons l’Evangeli i l’estil de Claret
17. Segons aquestos fonaments, eduquem en uns valors que 

responen a la concepció claretiana de l’home, de la dona 
i de la societat.

17.1. Valors de la dimensió transcendent.
 - El sentit ple de la vida i de la història en Déu Pare, Fill 

i Esperit Sant. 

 - La nova societat fraterna de les benaurances, alternativa 
real per al moment històric que vivim.

 - La comunitat cristiana, àmbit on descobrir i 
experimentar la fe, on fer-la créixer i madurar, i des 
del qual integrar-se en l’Església com a creient adult 
i compromés.

 - La trobada amb Déu en la creació, en el germà, en 
l’oració i en la paraula.

 - La vocació cristiana, el seguiment de Jesús i el lliurament 
total al servei del Regne.

 - L’esperit evangelitzador i missioner dels nostres 

fundadors per a comunicar a totes les persones 
l’Evangeli de Déu, especialment als més allunyats i 
desfavorits. 

 - El respecte a les diverses formes d’obertura cap 
a l’absolut i la valoració del diàleg amb els qui les 
practiquen.

 - 17.2. Valors de la dimensió individual.

 - La llibertat i autonomia com a condicions inherents a 
tota persona que, des de la recerca de la veritat, forgen 
la consciència moral en el coneixement, l’acceptació 
d’ella mateixa i la presa de decisions.

 - L’amor a la vida i el respecte per aquesta; la cura de si 
mateix, dels altres i de tota la creació.

 - La reflexió sobre la pròpia vida i les seues motivacions 
per a construir la identitat personal.

 - La comunicació i la comunió interpersonal, mitjà 
necessari de desenvolupament de valors personals: 
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l’autoestima, l’amistat, l’afectivitat, l’amor i la sexualitat 
integrada. 

 - La voluntat, l’esforç i l’afany de superació personal, la 
constància en el treball.

 - El reconeixement del valor de la cultura i del saber; la 
responsabilitat de créixer i formar-se en tots els àmbits 
(acadèmic, cultural, religiós, moral, esportiu, social...), 
a través de l’adquisició de tècniques, hàbits de treball 
intel•lectual i costums saludables, i d’una reflexió crítica 
i un ús educatiu de les TIC.

 - L’esperit emprenedor, altruista, crític i compromés, la 
creativitat artística.

 - L’honestedat i la responsabilitat; l’assertivitat; la 
consciència de ser ciutadà amb deures i drets; el 
respecte i la defensa de la dignitat pròpia i aliena per 
mitjans democràtics.

17.3. Valors de la dimensió social.
 - El sentit positiu de tota vida humana i la defensa del 

dret a la mateixa. 

 - La família, comunitat d’amor i àmbit de creixement i 
formació de la persona, on naixen i es desenvolupen 
els principals valors en totes les seues dimensions.

 - Acceptació del proïsme i respecte a la seua persona per 
sobre de tota ideologia, interés o convicció. El diàleg, 
el perdó, l’amor a tots, fins i tot l’enemic, la caritat, la 
misericòrdia i la compassió.

 - La pau, la no-violència i el compromís social com a 
actituds personals.

 - El sentit social dels béns i la consciència de la 
responsabilitat de compartir amb els que tenen menys 
o no tenen res. La justícia i la solidaritat com a opció 
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pels pobres, els marginats i els exclosos, especialment 
amb els pobles empobrits, els emigrants i refugiats.

 - El compromís social i la participació responsable en 
la vida de la societat, també des del voluntariat en 
la pràctica de la gratuïtat i del servei desinteressat, 
buscant el bé comú per sobre de qualsevol interés 
particular. 

 - L’acceptació del pluralisme racial, cultural, polític, 
sexual i religiós en els valors que afavoreixen la persona 
i la seua dignitat, i la valentia per viure i confessar les 
pròpies idees, conviccions i valors en la nostra societat 
democràtica.

 - El respecte a la natura i la defensa del medi ambient 
per a una consciència i estil de vida més ecològic.

 - La participació en la vida de l’Església local i la 

col•laboració amb les iniciatives d’altres col•legis, 
grups i organitzacions eclesials. 

 - L’amor i el servei al propi poble, el compromís amb la 
seua cultura i el seu idioma.

 - L’obertura als pobles d’Europa i altres continents, 
la creació de llaços d’enriquimentmutu i la nova 
consciència de ciutadania responsable i solidària en el 
nou ordre mundial.

 - L’ocupació del temps lliure i de l’esport per a la 
convivència, la relació amistosa, la formació personal 
i social.

 - El bon gust i les bones formes en el tracte a les 
persones, la correcció en el llenguatge, l’ordre i la cura 
de les coses.
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Opcions  
metodològiques i pedagògiques

Comunitarietat de l’educació

Protagonisme de cada alumne

Educació personalitzada18. La formació integral és la meta del procés educatiu. Al 
costat dels valors ja enunciats, en els quals volem educar 
els nostres alumnes, té també les notes característiques 
següents:

18.1. La tasca educativa és una tasca de tots els agents de la 
comunitat col•legial. Per això, i atesa la seua importància, 
tenim cura de la xarxa de relacions entre els seus membre.

18.3. L’educació implica, per part de l’educador, adaptar-
se a l’alumne, al seu ritme d’aprenentatge i a les seues 
peculiaritats personals.

Per part de l’alumne, cal un esforç per a construir la seua 
pròpia síntesi d’idees, valors i vida.

Amb una relació propera i senzilla, i atenent a la diversitat 
de les persones, potenciem les qualitats de cadascuna 
d’aquestes. Promovem la metodologia activa, l’acció 
tutorial, l’acompanyament personal i l’atenció a les 
necessitats educatives especials.

En totes les seues activitats, el col•legi pretén suscitar, 
despertar i fer créixer la dimensió vocacional dels alumnes 
per a facilitar el descobriment del seu lloc al món i la presa 
de decisions.

18.2. L’alumne és el principal protagonista i artífex de 
la seua pròpia educació. Per això, desenvolupem una 
metodologia que fomenta la iniciativa, l’esperit crític, la 
creativitat i la implicació de l’alumne, alhora que promou 
la seua pròpia motivació i el seu interés. 
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Educació en la fe

Educació acadèmica de qualitat

Educació inculturada

18.4. Els valors del Regne i la fe personal en Jesucrist 
s’eduquen en el clima col•legial a través d’iniciatives 
pròpies del Col•legi Claretià.

18.6. Inserits en el context sociocultural del centre, 
promovem la cultura, la llengua, els costums i els valors 
propis; mantenim una actitud acollidora i inclusiva de les 
altres cultures i pobles; fem créixer tota llavor d’Evangeli 
que cada cultura posseïx.

Educación transformadora de la realidat18.5. Cuidem amb molt de mirament la qualitat dels 
continguts curriculars de cada etapa educativa, i 
potenciem un clima en el qual el gust i la motivació per 
aprendre es manifeste en les metodologies actives i el 
treball col•laboratiu, aspirant a una base acadèmica sòlida.

18.7. A partir de la lectura i l’anàlisi de la realitat, el col•legi 
prepara el futur ciutadà per a la seua participació activa i 
compromesa en la construcció d’una societat més justa. 
Promou el treball en equip en les seues diverses formes, 
afavoreix la implicació en la vida del centre i el seu entorn, 
i anima a treballar en iniciatives de cooperació i solidaritat.
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Educació  actualitzada

Educació més enllà de l’horari lectiu

Educació que avalua i fa millorar

Perquè el xiquet i el jove siguen feliços

18.8. La innovació educativa requereix la formació 
permanent dels educadors, un esforç creatiu per a 
capacitar els alumnes davant dels reptes del futur i una 
avaluació contínua de la pedagogia utilitzada.

18.9. Juntament amb les activitats pròpies del currículum 
acadèmic i les que marca el projecte de pastoral, el Col•legi 
Claretià també conrea els valors proposats en aquest ideari 
per mitjà d’altres activitats extraacadèmiques, perllongant 
així l’aprenentatge de l’alumne més enllà del temps lectiu.

18.10. L’avaluació, entesa com a procés continu que verifica 
el rendiment de la comunitat educativa, és un estímul i una 
orientació constants en la millora de la tasca educadora: 
corregeix, reforça i genera recursos per a optimitzar-ne la 
qualitat.

18.11. Una manera d’educar que, des de l’interés, la 
participació i la motivació constants, aconsegueix que 
l’alumne gaudisca de cada moment de l’aprenentatge i 
siga feliç en cada etapa de la seua vida escolar.
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ORGANITZACIÓ DE LA
Capítol 3

COMUNITAT EDUCATIVA
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Components i compromís 
amb la comunitat educativa

Entitat Titular

Comunitat educativa

19. La comunitat educativa dinamitza la vida dels nostres 
centres educatius. Hi estan integrats l’Entitat Titular, 
els alumnes, les famílies, els professors, el personal 
d’administració i serveis, els antics alumnes i els agents 
extraacadèmics. 

20. L’Entitat Titular és cada organisme pertanyent a la família 
claretiana present al món educatiu. Representa l’òrgan 
màxim de decisió dels centres i com a tal:

 - Estableix la identitat del centre educatiu, aportant el 
patrimoni pedagògic, missioner i claretià, i garantint 
la pervivència d’una llarga tradició de presència en 
l’educació. 

 - Aplica els principis d’aquest ideari, directament o per 
delegació, de manera que el propòsit evangelitzador 

del centre dinamitze tots els seus projectes, activitats 
i relacions.

 - Assumeix la responsabilitat última de la gestió del 
centre, dels deures i dels drets que deriven de les 
relacions contractuals amb la comunitat educativa, 
l’administració i la societat. 

 - Dona a conéixer l’ideari i promou l’acció educativa 
global del centre i la cohesió dels membres que 
l’integren, i la millora contínua en consonància amb el 
que aquest ideari proposa.

 - Anima i dona suport a tots els components de la 
comunitat educativa a ser membres actius en missió 
compartida.

 - Afavoreix, anima i dona suport a un clima de participació 
escolar que abasta tota la comunitat educativa per tal 
que siguen membres actius en la missió compartida.
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Alumnes

 - Vetlla per la significativitat efectiva, actual i futura, del 
centre claretià, i s’ocupa d’acollir i suscitar en el seu 
si agents dinamitzadors que treballen coherentment 
amb els fins de l’ideari.

 - Propicia un clima relacional que afavoreix l’harmonia 
i el creixement personal i de grup amb l’objectiu que 
tots els membres de la comunitat educativa senten el 
centre com una cosa pròpia.

 - Facilita, fomenta i cuida la formació permanent del 
professorat en els àmbits humà, religiós i tècnic.

21. Els alumnes són la raó de ser de tota l’activitat del centre.

 - Participen activament en el seu procés d’aprenentatge 
en totes les etapes i en les responsabilitats que le 
siguen encomanades d’acord amb la seua edat.

 - Assumeixen els valors evangèlics que proposa el 
Col•legi Claretià.

 -  Contribueixen al desenvolupament d’un clima d’ajuda, 
superació i esforç i la creació d’un ambient respectuós, 
familiar i d’acceptació dels seus companys i de la resta 
de la comunitat educativa.
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22. Els professors són educadors que, amb la seua 
professionalitat i competència acadèmica, transmeten 
la cultura, i treballen per a la consecució del projecte 
educatiu. A més, col•laboren activament en l’organització 
del centre, i donen testimoni amb la seua vida dels valors 
que aquest ideari pretén.

 - Són agents actius en la missió compartida del Col•legi 
Claretià.

 - Afavoreixen un clima de col•laboració, harmonia i 
respecte mutus dins de la comunitat educativa.

Professors

 - Planifiquen i dirigeixen el procés d’ensenyament-
aprenentatge, animant, orientant i acompanyant els 
alumnes en aquest procés.

 - Uneixen criteris i mantenen una estreta relació amb les 
famílies per a aconseguir la coherència necessària en el 
procés formatiu de l’alumne/fill.

 - Són responsables de la seua formació personal 
i permanent per a l’enriquiment de la seua tasca 
educativa, per tal d’aconseguir la formació integral dels 
seus alumnes des dels valors de l’ideari.
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23. El personal d’administració i serveis és un valuós agent 
en el funcionament general del col•legi. Tots els seus 
membres són rostre visible del centre educatiu. Per tant, 
la seua dedicació a la feina, el seu tracte proper, la seua 
cordialitat i el seu bon fer són també un testimoni de vida 
per als nostres alumnes i les seues famílies.

 - Assumeixen l’ideari i prenen part en la missió 
compartida del centre, aportant la seua relació 
personal i el seu treball. 

 - Manifesten els valors que el centre ofereix en el seu 
ideari en el tracte amb les persones.

 - Mantenen el centre en condicions òptimes per al 
desenvolupament de l’acció educativa.

 - Es preocupen de la seua formació claretiana i la seua 
actualització tècnica, per a garantir la qualitat del servei 
que ofereixen.

24. Les famílies són les primeres responsables de l’educació 
dels seus fills.

 - Coneixen el caràcter propi del centre, el valoren, 
l’accepten i tracten de compartir la seua finalitat en 
l’àmbit familiar.

 - Són corresponsables en l’educació escolar dels seus 
fills, donant suport a les accions educatives, dialogant i 
col•laborant amb els educadors del centre.

 - Participen activament en la vida del centre a través dels 
òrgans col•legiats que els corresponen.

 - Mostren interés en la seua formació com a pares, 
participant en les accions formatives que se’ls ofereixen.

FamíliesP.A.S.



27

Í

25. Els antics alumnes són una prolongació de la vida de la 
comunitat educativa.

 - S’organitzen en comunitats eclesials, associacions 
o altres grups per tal de continuar desenvolupant la 
forma de vida proposada al col•legi.

 - Prenen part en accions formatives i de trobada 
promogudes pel centre. 

 - Participen en la vida escolar, organitzant diferents 
iniciatives enfocades als alumnes.

26. Els agents responsables de les activitats extraacadèmiques:
 - Coneixen, accepten i assumeixen el caràcter propi del 

centre i segueixen els seus criteris en la tasca que duen 
a terme amb els alumnes.

 - Treballen coordinadament amb famílies i educadors, 
ocupant-se de transmetre a qui corresponga qualsevol 
informació rellevant sobre els alumnes.

Antics alumnes Agents extraacadèmics
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Estil organitzatiu i de gestió del centre
La cultura de l’organització del centre

27. La cultura organitzativa del centre, com a lloc 
d’evangelització i d’educació inserit en el context 
sociocultural en el qual actua, es regeix per un model 
de gestió participatiu, obert, inclusiu i coordinat per tal 
d’aconseguir el nostre objectiu fonamental: la formació 
integral de l’alumne d’acord amb la proposta d’aquest 
ideari.

Per això, tot membre de la comunitat educativa s’esforça per 
a crear un estil de gestió que desenvolupa:

 - La centralitat de l’Evangeli com a referència permanent 
de vida.

 - La missió compartida en la comunitat educativa.

 - La implicació directa de la família en l’educació integral 
dels alumnes.

 - L’atenció preferent pels més desfavorits i els allunyats.

 - La vigència del projecte educatiu en les hores escolars 
i extraacadèmiques.

 - La motivació per a l’estudi i l’aplicació del currículum 
acadèmic amb rigor i competència.

 - La formació permanent dels agents com a garantia 
d’una constant actualització en l’educació.

 - La coherència i el testimoni personal en la convivència 
diària.

Importància del clima i implicació de l’Entitat Titular

Concreció i transmissió dels valors

28. L’entitat titular és conscient de la necessitat de crear un 
clima relacional que afavorisca el creixement personal i 
de grup. Aconseguir-ho és tasca de tots. Tot i això, com 
exigeix una bona organització, és competència d’alguns 
membres en concret dur a terme la tasca d’animació, per 
tal d’aconseguir el que es proposa en l’ideari.

29. Els valors propis de l’ideari es concreten en el projecte 
educatiu de centre i en el pla de pastoral i altres documents 
que el desenvolupen. Estos valors es viuen en la tasca 
diària i es manifesten en el clima i l’organització de la 
comunitat educativa.
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VALOR DE L’IDEARI I
Capítol 4

AVALUACIÓ DE LA SEUA
POSADA EN PRÀCTICA
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30. Aquest ideari és propi de tots els centres educatius de la 
família claretiana. Serà un punt de referència obligat per 
a l’acció educativa del centre, que li donarà coherència i 
continuïtat. Com a ideari, assenyala un ideal i cal avançar 
amb realisme en la seua posada en pràctica, tenint sempre 
present les variades circumstàncies i possibilitats.

L’Ideari, marc global de referència dels projectes 
educatius, pedagògics, curriculars i pastorals de 
la família claretiana

Revisió de l’ideari: òrgans competents de modifi-
cació de l’ideari en la família claretiana

El projecte educatiu de centre és la primera concreció de 
l’ideari. El seu desenvolupament en els diferents plans i 
reglaments és l’expressió concreta del que aquest ideari 
pretén. L’entitat titular dissenya les línies mestres que 
garantisquen la seua correcta aplicació.

31. Aquest ideari conté els principis generals que han d’orientar 
la vida del Col•legi Claretià i és el marc de referència del 
qualprovenen els recursos intel•lectuals, morals, afectius i 
relacionals dels quals el centre disposa per a elaborar el 
seu projecte educatiu.

32. En coherència amb el procés d’elaboració de l’ideari, la 
seua modificació ha de proposar-se comptant amb la 
voluntat expressa dels superiors majors o d’aquelles 
persones o òrgans que ells nomenen per a aquest fi. La 
proposta de modificació serà elaborada, amb la consulta 
prèvia als centres que han fet possible la redacció actual, i 
serà aprovada pels superiors majors.
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33. L’avaluació i l’actualització dels documents que dimanen 
d’aquest ideari depenen de cada col•legi, i han de comptar 
amb l’aprovació de la seua entitat titular.

No obstant això, és competència dels superiors majors, o 
de la persona o comissió que ells designen, la interpretació 
legítima d’aquest ideari, deles seues modificacions 
posteriors i de la seua correcta aplicació en els projectes 
de menor rang dels quals cada centre es dote.

Camins d’avaluació i actualització dels docu-
ments que dimanen d’aquest ideari

Verificació pràctica de l’idearials nostres centres

34. Aquest ideari proposa uns criteris per a avaluar la seua 
posada en pràctica en la vida quotidiana dels centres. Estos 
criteris seran reformulats quan ho exigisquen els nous reptes 
dels contextos socioculturals futurs.
Els criteris d’avaluació es formulen així: 
1. Coneixement de l’ideari i aplicació adequada a la realitat.
2. Verificació de la missió compartida.
3. Realització de les prioritats evangelitzadores:

3.1. Vivència de la fe en els agents de la comunitat educativa.
3.2. Compromís de la família en la tasca educativa del centre.
3.3. Atenció preferent als més desfavorits.
3.4. Nivell de formació (identitària, professional i pedagògica) 
dels agents.

4. Assoliment dels objectius de l’ideari i coherència amb els 
projectes de futur.
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Llista de Col·legis de la Família Claretiana

CLARET. Aranda de Duero (Burgos)
CLARET. Barcelona

MARÍA INMACULADA. Carcaixent (Valencia)
S. ANTONI M. CLARET. Cornellá de Llobregat (Barcelona)

CLARET. Don Benito (Badajoz)
CLARET IKASTOLA. Donostia – San Sebastián

CORAZÓN DE MARÍA. Gijón (Asturias)
CLARET. Las Palmas de Gran Canaria

CLARET ASKARTZA. Leioa (Bizkaia)
CLARET. Madrid

MATER IMMACULATA. Madrid
LA INMACULADA. Oviedo

CLARET LARRAONA. Pamplona-Iruña

MARÍA INMACULADA. Pola de Laviana (Asturias)
CLARET. Segovia
CLARET. Sevilla
MARÍA INMACULADA. Tremp (Lleida)
CLARET BENIMACLET. Valencia
CLARET FUENSANTA. Valencia
CLARET. Valls (Tarragona)
MARÍA INMACULADA. Zafra (Badajoz)
CORAZÓN DE MARÍA. Zamora
MARÍA INMACULADA. Zaragoza
ISTITUTO DI MARIA IMMACOLATA. Ciampino-Roma (Italia)
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA E NIDO S. RITA. Segrate-Milán (Italia)
COLEGIO INTERNATO DOS CARVALHOS. Gaia (Portugal)
COLEGIO INTERNATO CLARET. Gaia (Portugal)
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27 col·legis claretians
“que tant bé fan”
(San Antonio Mª Claret)
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