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 coneixent 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 i, si els pares ho voleu, pot
acompanyar el vostre fill/a durant tota la seva vida escolar. Per tant, no
està orientat només per a la preparació de la primera comunió.

 Amb l’activitat amb els infants i joves:
construïm grup fent que els nois i noies es coneguin i compateixin
valors

d’amistat,

de

respecte,

d’acceptació

de

l’altre,

de

compromís, ...
treballem la figura de Jesús i el seu missatge, contextualitzat 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:
pretenem donar coherència al projecte i treballar conjuntament:
família, equip educatiu i escola, a través del grup de pares.
Ajudem a madurar aquella fe rebuda en la infantesa i sovint
oblidada que ara, amb els nostres fills/es, ens tornem a plantejar.

Mou-Te 1 (3r de primària)
Ens coneixem a nosaltres mateixos, descobrim el sentit de
grup i valorem poder formar-ne part.

Temes que treballem:
1. Sóc únic.
2. Amb qui visc?
3. M'agrada i no m'agrada.
4. Dins i fora.
5. Coses que faig.
6. Som iguals, som diferents.
7. El nostre entorn.
8. Escoltar els companys.

Ens trobem els dilluns de 5 a 6 h.
de la tarda quinzenalment.
Sortim pel Casal.

Mou-Te 2 (4t de primària)
Descobrim el sentit de “comunitat”. Aprofundim en la
figura de Jesús i el seu missatge.

Temes que treballem:
01. Quines coses rebo de la natura.
02. Quines coses rebo del poble?
03. Quines coses rebo dels amics?
04. Gràcies, moltes gràcies.
05. Donar sense que t'ho demanin.
06. Donar et fa feliç.
07. Per ser no cal tenir gaire.
08. Compartir és tenir a mitges.
09. Què fem entre tots?
10. Ajudar i deixar-se ajudar.
11. Com jugo?
12. Escoltar el cor.
Ens trobem els dimarts de 5 a 6 h.
de la tarda quinzenalment.
Sortim pel Casal.

C

 Celebracions mensuals:
Aquestes celebracions les preparem conjuntament amb els vostres fills/es
per a ajudar-los a entendre el sentit, el simbolisme, i també crear
sentiment de comunitat. Per això, és important que els acompanyeu, que
compartiu amb ells aquests moments i els ajudeu a entendre i viure
l’evangeli, tot plegat, donant coherència a l’opció que heu triat per als
vostres fills/es.

 A tenir present per aquelles famílies que vulguin celebrar la
primera comunió:
 En el mes de gener, les famílies haureu d’indicar a la coordinadora
del projecte Mou-te si voleu fer la Comunió a l’escola o en un altre
lloc.
 Recordeu que és necessari que el nen o la nena estigui batejat
(caldrà aportar el certificat de bateig).
 Si la feu fora de l’escola, es facilitarà un certificat que heu de
demanar a la coordinadora del Mou-te.
 Si la feu a l’escola, serà en una celebració Mou-te del dissabte a la
tarda. Previ a la data de la Comunió hi haurà unes trobades amb les
famílies per a preparar la celebració.
 En ambdós casos, s’ha de tenir present que els nens/es han d’assistir
regularment a les reunions i, tant ells com vosaltres heu de
participar en les celebracions dels dissabtes (trobada de pares a les 6
h. i eucaristia a les 7 h.) Si no hi ha aquest compromís, no es
facilitarà el certificat perquè considerem que no hauran fet la
preparació adient.
 A partir del mes de febrer, els nens/es que facin la Comunió, tant a
l’escola com a fora, rebran al domicili unes cartes personalitzades.
Cal que les llegiu en família i busqueu una estona de tranquil·litat
per reflexionar conjuntament.

Aquest curs celebrem els 10 anys del Mou-te a Sant
Antoni.

GRUPS MOU-TE curs 2013-14
Mou-te 1 (3r de primària.) : els dilluns de les 17 a les18 h.
Mou-te 2 (4t de primària) : els dimarts de les 17 a les 18 h.
Mou-te 3 (5è de primària) : els dimecres de les 17 a les 18:15 h.
Mou-te 4 (6è de primària) : els dimecres de les 17. a les 18:15 h.
Mou-te 5 (1r d’ESO) :

els dimecres de les 17 a les 18:15 h.

Mou-te 6 (2n d’ESO) :

a concretar.

Mou-te 7 (3r d’ESO):

els dimecres de les 15 a les 16 h.

Mou-te

ESMOU

a concretar.

Mou-te

SLOW MONDAYS (Batxillerat): els dilluns de les 14:30 a les 15:45 h.

Mou-te

(4t d’ESO) :

(universitaris) :

a concretar.

CALENDARI CELEBRACIONS FAMILIARS curs 2013-14
A les 6h. (18 h.) TROBADA DE PARES.
A les 7 h. del vespre (19 h.) EUCARISTIA FAMILIAR

Octubre:

dissabte 19

Novembre: dissabte 23 (Sant Josep de Calassanç)
Desembre:

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

Gener:

dissabte 18 (Sant Antoni)

Febrer:

dissabte 22

Març:

dissabte 22 (Sant Josep)

Abril:

dissabte 26 (Sant Jordi i Mare de Déu de Montserrat)

Maig:

dissabte 17

Juny:

dissabte 14 (Cloenda del curs)

Abril:

diumenge 27 APLEC Mou-te a Igualada.

 A les 6 de la tarda, trobada de pares que us ajudarà a
acompanyar els vostres fills i filles en aquest projecte.
Simultàniament, els nens/es desenvolupen una altra activitat.
 A les 7 de la tarda, celebració conjunta de l’eucaristia
familiar.

