Ens p r esenteam tu

…que ens mires, que ens consideres i que t’has acostat al nostre col·legi
amb interés i il·lusió per la formació i educació.
…alumne, docent, pare/mare o tutor, i persona d’administració i serveis,
interessat i motivat per conèixer-nos en tots els aspectes que ens caracteritzen i defineixen.
…i volem ser accessibles per tal que conegues amb millor judici allò que
ens motiva, ens fa singulars com a col·lectiu i justifica la nostra presència.
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TAMBÉ POT SER LA TEUA

La nostra història [el nostre col·legi] s’inicia gràcies a Josep de Calassanç, que parant esment a uns xiquets indefensos i sense escola, es va
deixar sorprendre i captivar per ells. A partir d’aqueixa experiència viscuda, va decidir centrar la seua vida de sacerdot creant les millors escoles.
Escoles populars, que ben organitzades i amb els millors docents, es
disposaren a educar, a aqueixos xiquets que li havien transformat la vida,
en “Pietat i lletres” en “Fe i cultura”.
Aquest esdeveniment inicial s’ha perllongat en el temps, durant més de
quatre-cents anys, fins a arribar a tu i a nosaltres. L’Escola Pia sempre ha
creat escoles que ajuden a la formació de persones obertes, solidàries,
compromeses i creients. Escola del segle XXI, de tots els que la conformem, capaç d’enriquir-nos integralment en totes les nostres competències, per a contribuir a canviar i millorar el nostre món, fent-lo més
humà, fratern i concorde a l’Evangeli de Jesús.

Un des ig
final

Que sigues feliç com a alumne,
com a pare/mare/tutor, com a
educador o agent de pastoral. Ho
seràs si arribes a identificar-te activament, amb generositat i amb
les teues energies. Viu bé la teua
formació integral o la teua tasca
específica, sent part de l’Escola
Pia, hui.
Que aconseguisques fer experiència de les emocions positives,
dels sentiments constructius i
dels pensaments valuosos durant
el major temps possible, entre
nosaltres!
Benvingut/a.

Betània
ESCUELAS PÍAS DE SAN
FERNANDO. Pozuelo.
LA INMACULADA - PP.
ESCOLAPIOS. Getafe.
ESCOLA PIA. València.
CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
Villacarriedo.
ESCOLA PIA. Gandia.
ESCUELAS PÍAS. Alcalá de
Henares.
PP. ESCOLAPIOS. Monforte de
Lemos.
ESCOLA PIA. Castelló.
SANT JOSEP DE CALASSANÇ.
Algemesí.
CALASANCIO. Madrid.
ESCUELAS PÍAS. Albacete.
CALASANZ. Santander.
ESCUELAS PÍAS. Santa Cruz de
Tenerife.
LOYOLA - PP. ESCOLAPIOS.
Oviedo.
CALASSANÇ . València.
CALASANZ. Salamanca.
SANTIAGO UNO: Escuela Lorenzo
Milani, Casas Escuelas.
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de l’Escola Pia Betània

ESCOLA PIA MALVA-ROSA.
València.
CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS.
La Coruña.
NTRA. SRA. DE LAS ESCUELAS
PÍAS. Aluche.

www.escolapiagandia.org

For mem equ ip

Cada col·legi de l’Escola Pia Betània, forma una Comunitat Educativa
integrada per tots els qui participem del mateix Projecte Educatiu,
des d’actituds acollidores, relacions constructives i comportaments
corresponsables. Aquest gran equip el componen:
> Els alumnes sou la raó del col·legi i protagonistes de la vostra pròpia educació. Ens importa que trobeu un clima d’alegria, llibertat, esforç, respecte
mutu i participació que afavorisca el desenvolupament de totes les facetes
de les vostres vides.
> Les famílies sou les primeres educadores i heu de ser els agents més efectius en l’educació dels vostres fills. Animem la vostra participació i integració
en les activitats educatives i en la vida del centre, de manera especial a través
dels òrgans col·legiats.
> Els educadors, seguint a Calassanç, heu d’arribar a descobrir-vos autèntics “cooperadors de la veritat”. Aquesta escola vos necessita com a col·
laboradors en la formació integral dels vostres alumnes. Al costat dels pares,
i com a part de l’equip docent heu de conèixer, acceptar i ajudar cada alumne
i cada grup i orientar-los en la consecució de les nostres metes educatives
i pastorals.
> El Personal d’Administració i Serveis. Amb la vostra dedicació i actituds
personals col·laboreu en la creació de l’ambient adequat i agradable que facilita la tasca educativa i l’adequada atenció a les persones; d’aquesta manera
feu possible l’assoliment dels objectius del centre.
> Els Religiosos Escolapis. A través de la vostra particular missió, contribuïu
al desenvolupament del Projecte Educatiu del Centre en el col·legi i afavoriu
la vivència del Carisma. Amb les vostres funcions, serveis i significativa presència feu visible el Ministeri escolapi, en la comunitat educativa.

T ’exp liqu em

les nostr es conv icc ions
En la vida tots ens identifiquem per uns
trets concrets, a tu i a nosaltres, com a
escolapis, ens distingeixen les següents
característiques:

> 01. Xiquets i joves, centre de l’escola: Sou
acollits, reconeguts i considerats des de la vostra singularitat. Se vos respecta, facilita la participació i atén amb afecte, en un ambient positiu
i segur. Els educadors intervenim en el vostre
aprenentatge, facilitant els processos educatius i
pastorals que millor valorem en cada etapa. Promovem la defensa dels vostres drets i l’acompliment dels vostres deures.
> 02. Oberts als més fràgils: Som acollidors,
propers, oberts i inclusius. Evitem tota exclusió,
i de manera especial la dels més febles i necessitats per raons socials, econòmiques i culturals.
Disposem de processos correctius, educatius i
d’acompanyament, de manera especial per als
alumnes que presenten necessitats específiques.
Patrocinem serveis becats i gratuïts. Treballem
en xarxa amb agents socials i eclesials.
> 03. Preparem per a la vida: Som escola del
segle XXI, que facilita l’educació integral i el desenvolupament de les competències actuals. Pro-

Amb estil

Calassanc i

En l’Escola Pia som continuadors de Josep de Calassanç i de la
seua manera original d’educar, que vol ser el nostre propi estil,
que per a tu es fa viu i et dóna seguretat en la teua formació.
Respon a les següents característiques:

> Proximitat, acceptació i respecte
cap a les persones, des de la
sinceritat i el diàleg.
> Disponibilitat per a acompanyar
els alumnes en la seua marxa
personal.
> Cordialitat, confiança i senzillesa en
el tracte quotidià.
> Educació preventiva: promovent
movem l’organització flexible, l’ús de metodologies actives, l’intercanvi de “bones pràctiques” i
l’avaluació de tots els processos educatius que es
realitzen. Un objectiu és atendre les necessitats
de cada alumne i minimitzar el fracàs i l’abandonament escolar, amb qualitat. Vetlem per l’equilibri entre excel·lència i equitat.
> 04. Formem part de l’Església i vivim l’Evangeli de Jesús: Amb professors i agents, que coneixen la societat actual i formats pastoralment,
ens proposem acompanyar als alumnes i a les
seues famílies en la interioritat, l’escolta i el propi
coneixement. Promovem la iniciació a l’oració, el
compartir i la vivència en grups. Facilitem el vo-

luntariat i l’acció social.
> 05. Compromesos amb un món just
i fratern. A la llum de l’Evangeli i de la
cultura eduquem en l’esperit crític i en la
capacitat d’autocrítica, per al canvi personal i social. Canvi personal i social en
clau de llibertat, justícia, inclusió, sostenibilitat i pau. Promovem la participació
i el vincle amb xarxes que cerquen la
reforma de la societat.
> 06. Educadors corresponsables: Els
educadors escolapis [religiosos i laics]
compartim i ens complementem en les
tasques educatives i evangelitzadores,

assumint la diversitat de persones i de
criteris, que són font d’enriquiment. Impulsem amb sincer desig la comunitat
cristiana escolàpia.
> 07. Implicació de les famílies: Obrim
espais per al diàleg, la formació, la participació, el treball conjunt i la integració
en tots els àmbits de la presència escolàpia.
> 08. Atenció a la persona: Amb acompanyants formats, es facilita que els
alumnes se senten estimats i respectats com a persones, oferint-los mitjans
per al seu progrés i creixement integral.

l’educació no formal i estils de vida
saludable, fomentant activitats
lúdiques i esportives.
> Educar en igualtat des de la
diferència i la complementarietat.
> Favorables a la participació
d’alumnes i famílies en la vida del
centre.

> 09. Formats i innovadors: Amb vocació d’educador escolapi per a lliurar-se
en els àmbits del carisma escolapi, pedagògic, pastoral i el compromís social.
Tot açò amb creativitat, atreviment i paciència.
> 10. Som Església: Oferim mitjans per
a una participació creixent, de la Comunitat educativa, en la vida eclesial i, principalment, fomentar el creixement de
comunitats cristianes escolàpies.

