
Benvolgudes famílies: 

El vostre fill o la vostra filla ha estat 

convidat/da a participar en el Projecte 

“COMPTA AMB MI” i, segurament, 

sorgeixen algunes preguntes:  

 

En què consisteix? 
 

És una proposta de formació, de 

creixement i compromís.  

Volem que sigui un camí que recorrin 

els nois i les noies que col·laboren en la 

tasca evangelitzadora de les escoles de 

la Mare del Diví Pastor, tot oferint-los 

diferents experiències i jornades 

formatives en les que puguin descobrir 

realitats i necessitats del nostre temps i 

entorn i, alhora, anar  adquirint un  

compromís  

com  animadors i animadores dels 

grups dels nens i nenes de  Primària 

de  les escoles. En definitiva: iniciar-

los en la donació generosa als altres.  

 

 

 

A qui va dirigit? 

 

A nois i noies adolescents i joves a partir 

dels 15 anys de les diferents escoles de 

les germanes. 

 

Quan es durà a 

terme? 
 

Durant 5 caps de setmana del curs 

escolar (divendres tarda- dissabte matí 

o només dissabte) segons el contingut 

de cada trobada. Abans de cadascuna 

rebreu la informació més detallada. 

  

Dates: 14-15 de novembre 

  23-24 de gener 

  6 -7 de març 

  29-30 de maig 

                                         

On? 
 

En diferents espais i llos segons el que 

s’hi desenvolupi: reflexió, servei, 

pregària, programació d’activitats... 

Què cal fer per a 

participar-hi? 
 

Omplir la butlleta adjunta amb 

l’autorització dels pares i el compromís 

de cada participant d’assistir a les 

trobades regularment. 

 

Quant costa? 
 

Cada participant cal que pagui els 

desplaçaments al lloc de les trobades i, 

entre tots, portar el menjar per a 

compartir els diferents àpats. 

 

Bé, si us queda algun dubte, poseu-vos 

en contacte amb les germanes de cada 

escola i us ho explicaran més 

àmpliament. 

 

 

Us saluda ben cordialment,  

Janneth Colindres 
 

Coodinadora de Pastoral 

Barcelona, octubre de 2014 
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