
DEPARTAMENTO DE PASTORAL E RELIXIÓN 

 

OBXETIVO  XERAL 

Afianzamos o noso estilo de Centro en Pastoral impregnado a realidade de 
actitudes evanxélicas, acompañando aos alumnos/as no camiño da sua fe. 

Liñas de acción 

1. Afianzar  o noso estilo de Centro en Pastoral segundo o Proxecto 
Marco. 
 

 Guiamos e animamos o traballo Pastoral dos distintos educadores 
das Etapas. 

 Acompañamos o dinamismo oracional e aplicamos ás TICs. 
 Animamos e celebramos os tempos litúrxicos e outros 

acontecementos cotidiás da vida diaria. 
 Evaluamos as distintas celebracións e accións que se realicen ao 

seo remate. 
 Seguir co proceso de aprendizaxe oracional de maneira gradual: 

Proxecto oratorio. 
 Informar e participar nas actividades organizadas pola diócesi, en 

coordinación cos profesores de relixión do centro. 
 Preparar e celebrar as convivencias e “Encontros con Xesús 

Divino Maestro”. 
 

2. Impregnar a realidade de actitudes evanxélicas. 
 

 Fomentar a solidaridade no centro dende un fondo producido da 
recollida de alimentos de maneira secuenciada durante todo o 
curso escolar. 

 Aportar un tanto por cento que estimemos conveniente do 
recollido de todas as aportacións de fondos para excursións, 
encontros, convivencias. 

 Facer una lectura trascendente e solidaria dos acontecementos 
actuais do mundo, achegándoos a noso realidade escolar e 
participar nas campañas solidarias de maneira secuenciada, por 



exemplo (Domund en primaria, Infancia misioneira en infantil e 
Campaña contra a fame en secundaria. 
 

 Lembrar que todos somos axentes de pastoral cultivando xestos 
de acollida, servizo, axuda, aceptación e perdón  entre todos o 
membros da comunidade educativa. 

 

3. Acompañar aos alumnos no proceso da sua fe. 

 Achegarnos á realidade dos alumnos/as de maneira persoal 
aportando unha visión trascendente ás disitintas vivencias 
personales. 

 Brindar momentos de intercambio e pautas para madurar na 
fe. 

 Proporcionar ratos de oración espontánea na capela. 

 Achegar aos alumnos/as os sacramentos de iniciación na fe 
(reconciliación, eucaristía) 

 

ACCIÓNS DO EQUIPO DE PASTORAL PARA O 
CURSO 2012-13 

 

SEPTEMBRO 

 Preparación da convivencia de profesores en Mondariz. 

 En colaboración co equipo de orientación, preparación e 
realización das convivencias iniciais da etapa de 
secundaria e si se considera oportuno extendelo a 6º ep 

 Programación das actividades do departamento para o 
curso escolar 2012-13. 

 Proporcionar á etapa de infantil as oracións propostas polo 
equipo de zona. 

 Elaboración da PXA 2012-13 
 Coordinación co DER Asistencia á presentación do plan 

de pastoral da diócesi. 

 



OUTUBRO 

 Selección e preparación de cancións e outros materiais 
para as distintas celebracións. 

 Reunión dos Coordinadores de pastoral e DER en Madrid, 
a nivel zona.  

 Campaña do Domund en primaria: Presentación formación- 
reflexión, postulación... 

 Recordo a Madre Soledad de la Cruz. 

NOVEMBRO 

 Catequese do DIVINO MAESTRO 
 Invitación ao sacramento da reconciliación. 
 Preparación da Eucaristía do Divino Maestro. 

DECEMBRO 

 Catequese do Advento e Navidade 
 Campaña solidaria . Recollida de alimentos.  
 Preparación da Cea do pobre. A poder ser Eucaristía. 
 Participación na actividade da diócese: A luz de Belén.  
 Sembradores de Estrelas. 
 Convivencia do Nadal por parte dos miembros de GDM, a 

nivel rexional. 

XANEIRO 

 Xornada da Infancia. (Infantil) 
 Recordo a Blanco Nájera. 
 Preparación a nivel zona da catequesi de coresma: infantil 

e primaria. 

FEBREIRO 

 Lembranza a Madre Soledad 
 Preparación da imposición da cinsa na parroquia  
 Canción misioneira 

 

MARZO 

 Coresma  
 Celebración da penitencia.  
 Motivación para a vivencia da Semana Santa.. 



ABRIL 

 Encontro diocesán de nenos de primaria. 
 Encontros con Xesús (infantil e primaria) 

 MAIO 

 Catequese sobre María 
 Peregrinación a Fátima 
 Campaña misioneira 
 Despedida de alumnos de 4º E.S.O 
 Eucaristía fin de curso 

 

XUÑO 

  Avaliación  do equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


