
ELS OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS 

 Relació amb un mateix Relació amb els altres Relació amb Déu 

D. Físic Cos Respecte Naturalesa 

Desenvolupar un estil de vida saludable; 

conèixer el funcionament i 

desenvolupament del propi cos, potenciar 

les seves qualitats i acceptar i superar les 

seves limitacions 

Acceptar i respectar el cos de les altres 

persones i protegir la vida i la integritat 

física de tots els éssers humans. 

Reconèixer l’ésser humà com a part de la 

Naturalesa, obra de Déu, i comprendre el 

paper que juga en ella. 

D. Intel·lectual Creativitat Utilitat Saviesa 

Desenvolupar les capacitats d’imaginació, 

d’innovació, d’anàlisi crític, de deducció i 

resolució.  

Posar els propis coneixements al servei de 

la transformació positiva de la societat.  

Explorar allò religiós amb profunditat i 

sentit crític, des de l’harmonia entre la fe i 

la raó. 

D. Emocional 

 

Autoestima Comunitat Amor 

Descobrir, acceptar i canalitzar amb 

naturalitat i equilibri les pròpies emocions 

i sentiments. 

Ser capaç d’establir relacions emocionals 

compromeses, respectuoses i sanes.  

Descobrir a Jesús en el sentit més profund 

de l’amor i traslladar-lo a la pròpia vida. 

D. Social Obertura Ciutadania Fraternitat 

Desenvolupar la sensibilitat amb 

l’entorn, comunicar-se de manera eficaç 

amb ell, obrir-se a noves idees i integrar-

les adequadament. 

 

Participar activament per la transformació 

positiva de la societat des del respecte per 

la pluralitat i el compromís amb els drets 

humans i la democràcia.  

Desenvolupar el sentiment de germanor 

amb tots els éssers humans, amb l’opció 

preferent per aquells més necessitats. 

D. Espiritual Interiorització Comunió Oració 

Reconèixer i assumir el significat 

espiritual de les pròpies experiències. 

Conèixer i apreciar la tradició espiritual 

pròpia, estimar la de les altres persones i 

participar activament en la vida de 

l’Església.  

Obrir-se sincerament i profundament a la 

trobada personal i comunitària amb Déu. 

D. de la 

Personalitat 

 

Autonomia Compromís Vocació 

Desenvolupar un projecte personal de 

vida responsable i coherent amb els 

valors de la Llei Escolta i l’Evangeli.  

Aprofundir en el coneixement de les altres 

persones i ser capaç de generar projectes 

comunitaris compromesos, especialment en 

els àmbits socials més propers.  

Descobrir què vol Déu d’una o d’un 

mateix i traslladar-ho a la pròpia vida.  
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