MISSIÓ, VISIÓ I
VALORS
MISSIÓ
L’Institut dels Germans de la Sagrada Família ofereix en els centres de la Família Safa un Projecte
Educatiu d’església, que té com a missió l’evangelització mitjançant l’educació cristiana.
La missió de l’Escola Sagrada Família té una doble vesant: com a centre educatiu participa de la
promoció humana i social, i pel seu caràcter cristià és un àmbit del diàleg fe i cultura que es realitza en
una comunitat eclesial. Tots dos aspectes fan de l’escola un lloc d’humanització.
Aquesta missió en els col·legis SA-FA es concreta en:
-

Construir una escola que es fonamenta en la visió cristiana de l’home i del món, que posa a la
persona de l’educador en el centre del procés educatiu.

-

Formar una persona que integri els diferents aspectes de la personalitat, que assumeix el seu
propi projecte de vida, és conscient del valor dels altres i està cridada a trobar en l’Evangeli la
resposta a les aspiracions més profundes de la seva vida i del món.

-

Crear una comunitat educativa en la que s’integrin les diferents vocacions i persones, treballant
junts en la missió comú. El seu nucli de cohesió és l’acceptació i participació responsable en la
realització del Projecte Educatiu.

-

Afavorir que l’escola sigui un lloc de trobada de persones caracteritzat per l’esperit de família,
organitzada en clau de pastoral i oberta al seu entorn humà i cultural.

I en el col·legi Sagrada Família de Gavà es tradueix en:
1.- Ajudar l’alumne/a a descobrir i potenciar les seves capacitats i habilitats físiques, intel·lectuals,
afectives i espirituals, i , amb una correcta orientació, a trobar el camí més adient en el seu futur
personal i professional.
2.- Educar en la dimensió social potenciant la capacitat de convivència tot promovent la inserció en
el nostre món de manera responsable, constructiva i fraterna.
3.- Desenvolupar una metodologia didàctica profundament humana, oberta i flexible, conseqüent
amb els objectius educatius que la nostra escola persegueix.
Tot això ho fem amb una actitud d’acollida, acompanyament, servei i entrega inspirada amb la senzillesa
de la llar de Natzaret, tal i com ho va viure el Venerable Germà Gabriel Taborin.

MISSIÓ, VISIÓ I
VALORS
VISIÓ
Ser una escola cristiana amb una àmplia oferta educativa de qualitat, oberta a tothom, amb una
metodologia innovadora, flexible i integradora, que eduqui els alumnes en els valors de l’amor, el treball,
l’oració i la pau, per tal que s’integrin a la societat com a subjectes actius per a la construcció d’un món
més just.

VISIÓ DE L’APRENENTATGE
Volem educar alumnes que siguin persones...










autònomes.
amb esperit crític i iniciativa.
amb capacitat de resoldre problemes.
que siguin capaços de treballar col·laborativament.
que contagiïn il·lusió i alegria als altres.
que visquin compromesos amb la millora de la societat.
que tinguin els valors cristians com a model d’actuació.
educades en l’ús de les noves tecnologies.
amb una concepció oberta i multilingüe.

VALORS
Atenent a les grans línies que constitueixen els valors de l’ Institut dels Germans de la Sagrada Família
el nostre Centre concreta els seus valors en:



Respecte a la vida, a les persones i a les seves idees i creences.



Missatge cristià de generositat, ajut i entrega als altres.



Esforç personal, treball en equip i responsabilitat.



Tolerància i empatia en les relacions personals i socials.



Solidaritat envers els altres.



Transmissió d’un missatge d’esperança i felicitat.

