
  Col·legi Sagrada Familia 
        Rbla. Pompeu Fabra, 126-130 – 08850 Gavà (Barcelona) 
      Tel.:936.381.833 Fax: 936.381.803 

 
 

 

PASTORAL EXTRAESCOLAR 
CURS  2019-20 

 
El Col·legi Sagrada Família, des del Departament 

de Pastoral, ofereix dos àmbits d’educació en la fe 
cristiana. En primer lloc l’àmbit escolar: la classe de 
religió, les campanyes solidàries i diferents 
celebracions. En segon lloc i de forma voluntària, 
l’àmbit extraescolar, amb la possibilitat de participar 

en un procés d’educació i vivència en la fe cristiana en un grup. Aquest procés inclou la possibilitat de 
preparar-se per rebre els sagraments de la comunió i de la confirmació.  

 
 

1 -  PROCÉS D’INICIACIÓN EN LA FE CRISTIANA  
3r i 4t EP: Catequesis Familiar de preparació a la comunió. Tenen la sessió de catequesis els dilluns per la 
tarda a la sortida de classe de 17:30 a 18:45. També tindrem reunions de pares una vegada al mes. Més informació: G. José A. 
Rupérez y Sra. Judith Ruiz.  

5è i 6è EP: Grups de postcomunió.  Els i les alumnes de 5è i 6è EP poden participar en grups de catequesis. Més 
informació: G. José Antonio Rupérez. 

1r i 2n ESO: Grups de Convivències de preadolescents. Tindran una reunió setmanal i activitats de 
convivència i sortides algun cap de setmana. Més informació: G. José Antonio Rupérez. 

3r ESO – 2n Batxillerat: Catecumenat de confirmació. Els grups a partir de 3r d’ESO comencen el procés 
de preparació per rebre el sagrament de la confirmació. Poden apuntar-se tot i que no hagin participat en grups anteriors. 
Més informació: G. José Antonio Rupérez. 
 
 

2- PASTORAL DE COMUNITAT CRISTIANA   (ADULTS)                 
► Eucaristia dominical. Els diumenges, durant el curs escolar, tenim la celebració a la 
capella a les 11:45.  
► Fraternitat Natzarena: Grup d’adults que volen viure l’espiritualitat de la Sagrada 
Família seguint la proposta del Germà Gabriel Taborin. Es reuneixen quinzenalment. 
Informació: G. José Antonio Rupérez o Oriol Escubós.  
► Comunitat Hatikvah. Un grup de pares ens reunim setmanalment per compartir la 
nostra vida i un moment d’oració amb l’evangeli. Més informació: G. José Antonio Rupérez. 
► Comunitat de joves. Els joves de comunitats cristianes es reuneixen amb els seus animadors en 
diferents ritmes.  
► Atenció religiosa. Les tardes de dimecres i dijous, a les 17:15, el G. José A. Rupérez estarà a disposició 
de les persones que desitgin parlar o fer una consulta o confessar-se. Convé avisar amb temps a 
recepció.  
 

3-  MÉS INFORMACIÓ  
 De cada nivell o etapa hi haurà una información més detallada. 
 Durant el curs s’organitzen diferents activitats i propostes amb els grups: reunions, convivències de 

cap de setmana, celebracions, excursions, trobades vocacional, campaments… 
 Més información i inscripcions: dimecres i dijous a partir de les 17:15 al despatx de pastoral.  
 


