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“El Caràcter propi del centre, que forma 
part del Projecte educatiu com a principi 
inspirador, és el document que estableix el 
tipus d’educació i serveis que la nostra escola 
brinda a la societat.”

01
Presentació 
i justificació



01
Presentació i justificació

E l pluralisme de la nostra societat fa necessari que les persones i les institu-
cions es defineixin, i que cada col·lectiu manifesti clarament els trets que 

expressen la seva identitat.

La diversitat existent entre les múltiples concepcions de la persona, la vida, el 
món i la mateixa societat provoca també una evident diversitat entre les propos-
tes educatives que constitueixen el conjunt de les escoles del nostre país.

En el marc de les llibertats que la Constitució reconeix, aquesta varietat de pro-
postes educatives ha de trobar camins que en garanteixin tant la coherència com 
la continuïtat. Cal, però, que siguin adequadament definides i que respectin el 
que les lleis prescriuen.

D’acord amb aquests principis, també la nostra escola ha decidit definir-se i 
presentar públicament el model educatiu que ofereix, descrit en el seu Caràcter 
propi.

El Caràcter propi del centre, que forma part del Projecte educatiu com a principi 
inspirador, és el document que estableix el tipus d’educació i serveis que la nos-
tra escola brinda a la societat, alhora que fixa les grans línies de la seva pedagogia 
i del seu model de gestió organitzativa. Això fa que tots els qui en formen part -fa-
mílies, professors i alumnes- tinguem el deure de conèixer-lo i de respectar-lo.

D’antuvi volem manifestar que es tracta d’una oferta educativa d’interès públic 
que es fonamenta en la doctrina de l’Església catòlica i en la voluntat decidida 
d’oferir un servei a aquelles famílies del nostre país que desitgen una educació 
cristiana per a llurs fills. Per això és una opció educativa clarament definida i a 
l’ensems respectuosa envers totes les altres opcions.
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Com a comunitat educativa, doncs, fem aquí la presentació oficial del Caràcter 
propi del Col·legi Sant Vicenç. També fem públic el nostre compromís de servei 
a la societat, d’acord amb els principis que, l’any 1959, inspiraren la fundació de 
l’Associació Catòlica de Pares de Família de Sant Vicenç dels Horts, titular del 
centre fins al març de 2015, en què fou rellevada per la Fundació Educativa Es-
teve Casals.
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“El Col·legi Sant Vicenç promou la formació 
integral dels alumnes d’acord amb una 
concepció cristiana de la persona, la vida 
i el món.”

02
Identitat de la 
nostra escola



La transcendència de l’escola com a 
servei a la societat és molt gran, i cal 
que els poders públics en reconeguin 
eficaçment l’acció i la potenciïn amb 
els mitjans adequats.

La nostra escola, acollint-se al dret 
que li atorguen les vigents lleis edu-
catives, vol ésser considerada com un 
servei d’interès públic, ja que reu-
neix les següents característiques:

a) Dóna resposta a una opció educati-
va que la nostra societat reclama.

b) S’acull al finançament públic, en 
el marc definit pel règim de concerts 
educatius, per tal de poder garantir la 
gratuïtat de l’educació i evitar tota dis-
criminació per motius econòmics. 

 c) Té un equip de professors i educa-
dors que es responsabilitzen de do-
nar una educació coherent i de quali-
tat a tots els alumnes. 

d) Rep el suport i estímul de les famí-
lies, compromeses amb l’opció educa-
tiva pròpia del centre. 

Una escola al servei de la societat

A través del Col·legi Sant Vicenç, del 
qual és titular, la Fundació Educativa 
Esteve Casals:

a) Promou la formació integral dels 
alumnes d’acord amb una concep-
ció cristiana de la persona, la vida i el 
món, i els prepara en la transformació 
i millorament de la societat. 

b) Ensenya la religió catòlica i, d’acord 
amb els seus principis, ajuda els alum-
nes a trobar respostes als grans inter-
rogants existencials que l’ésser humà 
es planteja. 

c) Potencia la col·laboració responsa-
ble i la solidaritat des d’aquells valors 
que fan la nostra societat més humana 
i justa. 

L’escola de la Fundació Educativa Esteve Casals

02
Identitat de la nostra escola
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La nostra escola col·labora en el pro-
cés que ha conduït Catalunya al reco-
brament de la identitat com a poble 
que té cultura pròpia, una llengua i uns 
costums i tradicions. Per això:

a) Promou el coneixement dels trets 
propis de Catalunya en els alumnes i 
pren cura de fer-los conèixer a les no-
ves generacions. 

b) Insereix l’acció educativa en el nos-
tre context sociocultural, a través de 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua cata-

lana i la interiorització dels costums i 
de la cultura del nostre país. 

c) Ajuda els alumnes i llurs famílies 
en el coneixement del propi entorn, i 
afavoreix l’arrelament al medi histò-
ric, social, cultural i natural de Sant 
Vicenç dels Horts. 

d) Facilita que les famílies vingudes 
d’altres llocs tinguin ocasió d’inte-
grar-se a Catalunya sense renunciar a 
la seva pròpia cultura. 

Una escola inserida a Catalunya i al servei del país

e) Necessita i promou la participació 
activa dels diversos estaments de la 
comunitat educativa: famílies, profes-
sors i alumnes. 

En definitiva, la nostra escola vol 
oferir-se a la societat com una comu-
nitat en què tothom és acceptat i pot 
dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots 
els que hi participen se’n senten res-
ponsables.
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“Volem afavorir la integració de la 
personalitat i la promoció de totes les 
capacitats de l’alumne.”

03
Per a què 
eduquem



L’escola és un lloc privilegiat de pro-
moció de la persona, i la seva finalitat 
és afavorir el creixement i la madura-
ció de l’alumne en totes les seves di-
mensions. En la nostra acció educati-
va, doncs, volem afavorir la integració 
de la personalitat i la promoció de to-
tes les capacitats de l’alumne.

Amb aquesta intenció, a la nostra es-
cola volem:

a) Ajudar els alumnes a descobrir i po-
tenciar les seves qualitats i capacitats 
físiques, intel·lectuals, artístiques i 
afectives, i a acceptar les pròpies limi-
tacions. 

b) Afavorir el creixement de la dimen-
sió social de l’alumne, amb la intenció 
de preparar-lo per a transformar i mi-
llorar la societat. 

c) Potenciar el desenvolupament de la 
seva dimensió ètica i transcendent i 
presentar el missatge de Jesucrist, en 
qui Déu es dóna a conèixer plenament, 
fa una aliança d’amor amb tota la hu-
manitat i situa la persona en la més 
plena llibertat i en la més alta dignitat, 
la de fill de Déu, cridat a viure en l’es-
perança d’una vida eterna. 

D’acord amb la concepció de la per-
sona expressada en l’apartat anterior, 
volem educar en i per a aquesta lliber-
tat, i per tant:

a) Els educadors de la nostra escola 
han d’actuar com a éssers lliures i res-
pectuosos de la llibertat dels altres, 
de manera que el seu comportament 

sigui un estímul per a tothom, especi-
alment per als alumnes. 

b) Els alumnes han d’aprendre a pen-
sar pel seu compte i s’han d’acostumar 
a actuar per convicció pròpia. 

c) Tots hem de crear un clima de diàleg 
que afavoreixi la convivència i la lliure 

Promovem una educació integral

Eduquem en la llibertat i per a la llibertat

03
Per a què eduquem
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Concebem la justícia com una exigèn-
cia de la dignitat i de la igualtat entre 
tots els homes i dones com a fills de 
Déu, i l’educació per a la justícia i la 
solidaritat com a fruit de la nostra op-
ció de servei a la persona. Per això ens 
comprometem a col·laborar positiva-
ment en l’educació per a la justícia i la 
solidaritat:

a) Impulsant una política educativa 
que garanteixi una real igualtat d’opor-
tunitats per a l’accés a l’educació i els 

mitjans adequats per als alumnes que 
necessiten una educació especial o te-
nen menys possibilitats. 

b) Valorant equitativament el treball 
dels alumnes d’acord amb llurs possi-
bilitats i el seu esforç personal. 

c) Procurant que els alumnes com-
prenguin que la solidaritat autèntica 
s’ha de traduir en l’aportació del pro-
pi treball amb generositat i esperit de 
servei. 

Eduquem per a la justícia i la solidaritat

expressió sense prejudicis ni recels. 

d) Els nois i noies, en la sana convi-
vència normal, han d’aprendre a re-

lacionar-se i s’han de preparar per a 
viure junts i complementar-se. 
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L’escola és un lloc molt adequat per 
a promoure l’educació per a la convi-
vència i per a preparar els alumnes a 
ser defensors i constructors de la pau. 
Amb aquesta intenció, volem:

a) Afavorir el reconeixement i la com-
prensió de les diferències entre les 
persones, els pobles i els grups soci-
als per raó de la llengua, la cultura, els 
costums i tradicions, etc. 

b) Assumir els valors específics del 
nostre poble. 

c) Desvetllar en els membres de la co-
munitat educativa el compromís per 
fer de la convivència entre els homes 
i dones una relació pacífica, fraterna i 
comunitària. 

d) Donar suport a aquells organismes, 
institucions i persones que, amb sen-
tit evangèlic, promouen l’entesa, la 
concòrdia i la pau. 

Eduquem per a la convivència i la pau



CARÀCTER PROPI / COL·LEGI SANT VICENÇ  |  17  

La nostra proposta educativa inclou 
una referència explícita a alguns va-
lors que informen tota una concepció 
de la persona i l’ajuden a donar una 
interpretació del món coherent amb la 
fe cristiana.

En concret, ens referim als següents 
valors i actituds:

a) Actitud d’acolliment entre educa-
dors, alumnes i famílies, rebutjant 
tota discriminació per motius intel-
lectuals, religiosos, socials, etc. 

b) Atenció preferent per tots aquells 
alumnes, famílies i sectors socials que 
són objecte de qualsevol tipus de mar-
ginació. 

c) Gratitud i alegria, sense deixar-nos 
abatre per les dificultats de la vida, i 
educant en el sentit de la festa. 

d) Creativitat i voluntat de renovació, 
fugint de la rutina, la indiferència i el 
conformisme. 

e) Vocació educadora i amor al treball, 
amb tot el que comporten de lliura-
ment personal i de servei als altres. 

f) Participació il·lusionada en la tasca 
educativa, fent real i visible la cores-
ponsabilitat i la comunió entre tots els 
qui convivim a l’escola. 

g) Esperit de reconciliació, que vol 
dir tenir la voluntat de reconstruir el 
vincle que ens uneix amb l’altre i el de-
sig de sobreposar-se al greuge rebut. 
Reconciliació com a sinònim d’aquell 
perdó que se sent de cor i ens mou a 
obrir les mans a l’altre i a acceptar el 
seu penediment. 

h) Reconeixement dels propis errors 
i acceptació de les pròpies debilitats, 
que són actituds que ens ajuden a 
afrontar qualsevol situació que la vida 
ens presenti. 

Potenciem la dimensió cristiana de l’educació

“Potenciem la participació 
il·lusionada en la tasca 
educativa i la comunió 
entre tots els qui convivim 
a l’escola.”
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“Tot el que fem a l’escola té com a 
objectiu oferir a l’alumne ocasions de 
créixer i madurar en tots els aspectes 
de la seva personalitat.”

04
La comunitat 
educativa



La Fundació Educativa Esteve 
Casals, com a institució titular del 
Col·legi Sant Vicenç, és responsa-
ble d’expressar i donar continuïtat 
als principis que defineixen el tipus 
d’educació que entre tots impartim, 
com també als criteris d’actuació que 
garanteixen la fidelitat de l’acció edu-
cativa a aquests principis.

El conjunt d’aquests principis i crite-
ris d’actuació constitueix el Caràcter 
propi del centre, que inspira i dóna co-

herència al Projecte educatiu i al Re-
glament de règim interior.

El servei específic de la Fundació Edu-
cativa Esteve Casals a través dels seus 
representants, i el suport que dóna al 
treball dels professors, pares i mares 
d’alumnes i personal d’administració i 
serveis, fan que tots puguem conside-
rar l’escola com a cosa pròpia, obra de 
tots i responsabilitat de tots.

En la nostra acció educativa partim 
d’aquest principi bàsic: tot el que fem a 
l’escola té un objectiu ben definit, que 
no és altre que oferir a l’alumne oca-
sions de créixer i madurar en tots els 
aspectes de la seva personalitat.

La institució titular

L’alumne, centre de la 
comunitat educativa

04
La comunitat educativa
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El treball dels professors té lloc en el 
marc de la comunitat educativa, de la 
qual constitueixen un estament fona-
mental. Per això:

a) Són educadors, és a dir, la seva tas-
ca formativa va més enllà del que com-
porta la transmissió sistemàtica d’una 
sèrie de coneixements. 

b) Es coresponsabilitzen de l’acció 
educativa global i intervenen activa-
ment en la gestió del centre a través 
de la seva participació en els òrgans de 
govern unipersonals i col·legiats. 

c) Donen a llur tasca formativa el sen-
tit i la coherència que exigeixen el Ca-

ràcter propi i el tipus d’educació que 
ofereix, d’acord amb la institució titu-
lar i els pares i mares d’alumnes.

d) Tenen el dret i l’obligació de for-
mar-se permanentment, d’acord amb 
el que s’estableix en el Pla de formació 
de centre, amb vista a l’adequació dels 
coneixements i mètodes a l’evolució 
de les ciències i de les didàctiques es-
pecífiques, com també tots aquells as-
pectes (orientació, tutoria, atenció a la 
diversitat...) encaminats a millorar la 
qualitat de l’ensenyament i el funcio-
nament del centre.

Els professors, principals educadors

A més dels professors, altres agents 
educatius col·laboren en la formació 
dels nostres alumnes i duen a terme 
la seva comesa en sintonia amb el Ca-
ràcter propi i els objectius generals i 
específics del Projecte educatiu. En 
concret, ens referim a:

• els professionals que, a més de la 
mestra d’educació especial, formen 
part del Departament Psicopedagògic 
i d’Orientació; 

• els monitors i monitores dels serveis 
d’acollida i de menjador; 

• els monitors i monitores responsa-
bles de dur a terme les activitats extra-
escolars i l’escola d’estiu i postestiu; 

• les mares bibliotecàries. 

D’altra banda, també formen part de 
la comunitat escolar el personal d’ad-
ministració i serveis que, des de llocs 
i responsabilitats aparentment secun-

ELS ALTRES AGENTS EDUCATIUS I EL PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
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Els pares i mares són els principals 
responsables de l’educació dels fills, i 
molts desitgen que l’acció iniciada a 
la llar tingui una continuïtat. Per això 
dipositen la confiança en la nostra es-
cola i esperen que aquesta completi la 
seva acció educativa.

Alhora, l’escola els ofereix canals de 
participació coresponsable que recu-
llen, representen i defensen els inte-
ressos del conjunt de famílies que for-
men la comunitat educativa, sempre 

amb vista a afavorir l’educació inte-
gral dels alumnes:

• el Patronat de la Fundació Educativa 
Esteve Casals 

• l’Associació de Mares i Pares d’Alum-
nes (AMPA) 

• el Consell Escolar 

• les diverses comissions de treball 

La participació de les famílies en la vida de l’escola

daris, presta una valuosa col·laboració 
a la institució titular, la direcció, els 
professors, els alumnes i les famílies. 
Dintre d’aquest grup és especialment 
important la missió que duen a terme 

les persones que vetllen per la gestió 
econòmica, la secretaria acadèmica, 
la conservació i el manteniment dels 
locals, etc.
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La nostra concepció d’escola com a 
complement de la família fa que cer-
quem una relació propera entre esco-
la i família a través de l’intercanvi i la 
cooperació entre pares, mares i educa-
dors, amb l’objectiu d’aconseguir una 
acció educativa coherent.

Els instruments d’aquesta relació són 
diversos:

• reunions de principi de curs; 

• entrevistes del tutor/a amb les famí-

lies dels seus alumnes; 

• lliurament personal d’informes al fi-
nal del 1r i 3r trimestre de cada curs; 

• publicació de la revista escolar No-
saltres i Butlletí a les Famílies; 

• orientació a les famílies des del De-
partament Psicopedagògic i d’Orien-
tació; 

• Escola de Pares.

La relació entre família i escola
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“En la intervenció educativa ens 
guiarem pel principi d’atenció a 
la diversitat, base d’una escola 
inclusiva.”

05
Trets bàsics de 
l’acció educativa



Entenem que el Projecte educatiu és 
la concreció d’aquells aspectes del 
Caràcter propi del centre l’aplicació 
dels quals sigui d’interès prioritari per 
a la comunitat educativa. La revisió i 
l’aplicació del Projecte educatiu ha 
d’assegurar que el conjunt del Caràc-
ter propi es dugui a la pràctica plena-
ment.

D’altra banda, creiem que el Projecte 
educatiu, a més de ser un instrument 
de coordinació i cohesió entre tots els 
sectors d’activitat del centre, afavo-
reix la integració de tots els membres 
de la comunitat educativa.

Definim l’acció tutorial com el con-
junt d’intervencions educatives i dels 
processos individuals i de grup que 
orienten l’alumne amb vista a assolir 
un millor desenvolupament personal i 
integració social. L’acció tutorial tam-
bé contribueix a crear una dinàmica 
positiva en el grup classe.

Com a part de la formació integral de 
l’alumne, l’acció tutorial preveu els pro-
cediments de treball conjunt del tutor 
amb les famílies per a la coordinació i 
seguiment tant del procés d’aprenen-

El nostre Projecte educatiu s’inspira en el Caràcter propi

Donem una gran importància 
a l’acció tutorial

05
Trets bàsics de l’acció educativa

tatge com dels aspectes del desenvolu-
pament personal, orientació escolar i 
de convivència i cooperació.
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En la intervenció educativa ens guia-
rem pel principi d’atenció a la diver-
sitat, base d’una escola inclusiva. En 
aquest sentit, tindrem en compte les 
adaptacions del currículum, com tam-

bé el suport en el grup ordinari, els 
agrupaments flexibles, els desdobla-
ments dels grups d’alumnes i el treball 
cooperatiu.

A l’escola ens plantegem seriosament 
el tema de l’educació en valors, i li as-
signem l’objectiu d’orientar l’alumne 
en la seva realització personal, de ma-

nera que pugui aprofundir el sentit de 
la seva identitat com a individu i com a 
membre d’una comunitat.

L’assoliment d’uns bons resultats aca-
dèmics i de les competències bàsiques 
per part de tot l’alumnat, tant en les 
àrees instrumentals com en la resta 

d’àrees, esdevé un objectiu preferent 
de tota la comunitat educativa, d’acord 
amb els principis de qualitat i equitat.

Entenem que el Projecte educatiu 
de la nostra escola ha d’incloure la 
concreció d’una metodologia oberta i 
flexible que sigui capaç d’integrar en 
cada moment els avenços pedagògics 
per tal de mantenir-se en constant ac-

tualització. En síntesi, és l’instrument 
que recull i comunica una proposta in-
tegral que:

• Ha estat reflexionada, elaborada i as-
sumida per tota la comunitat escolar.

Atenem la diversitat dels alumnes

Promovem l’educació en valors

Potenciem les capacitats intel·lectuals de l’alumnat

Optem per un projecte educatiu obert i flexible
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La nostra opció per la formació inte-
gral inclou uns criteris educatius que 
tenen la seva aplicació en una àmplia 
gamma de serveis i activitats orien-
tats al conreu d’un conjunt molt variat 
d’interessos i capacitats dels mem-
bres de la comunitat educativa. En 
aquest sentit, la nostra oferta inclou:

• el servei d’acollida 

• el servei de menjador 

• l’escola d’estiu i postestiu 

• les activitats extraescolars 

• l’ús de la biblioteca escolar en horari 
no lectiu 

•altres serveis 

Projectem l’educació més enllà 
de l’aula i de l’horari lectiu

• Orienta i dirigeix amb coherència 
els seus processos i accions en l’àmbit 
curricular, de govern, administratiu, 
de recursos humans i de serveis.

• S’inspira en el Caràcter propi.

• Té en compte el context sociocultu-
ral i escolar, com també el marc nor-
matiu.

• Planifica constantment la seva mi-

llora amb vista a oferir una educació 
de qualitat.

La finalitat del Projecte educatiu és, 
d’una banda, establir el marc de refe-
rència necessari per a millorar la qua-
litat i equitat de tots els processos que 
es desenvolupen a l’escola, i, de l’altra, 
fer realitat la visió d’escola que té la co-
munitat educativa.



CARÀCTER PROPI / COL·LEGI SANT VICENÇ  |  29  

“Una llarga vida de servei 
incondicional i generós a la 
vinya del Senyor Jesús.” 

06
Esteve Casals
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Esteve Casals i Humet
(1913-2012)

30-08-1913
Fill de Teresa i Francesc 
Xavier (metge cirurgià), 
Esteve Casals i Humet 
neix a Cardona, 
municipi del Bages. Era 
el segon de cinc fills, tots 
nois.

1931
Professa com 
a salesià al 
noviciat de 
Girona.

30-05-1942
Juntament amb Pere 
Tarrés i Claret, és
ordenat sacerdot. 
L’endemà celebra la 
seva primera eucaristia 
a Mataró.

1936-1939
La Guerra Civil espanyola interromp el seu
procés de formació (havia acabat els estudis 
de filosofia i es trobava novament al col·legi de 
Mataró). Destinat als serveis d’intendència de 
Girona, aprofita les circumstàncies que li 
permeten ajudar moltes persones necessitades.

1942-1952
Compagina la seva tasca 
d’educador als col·legis
salesians de Sarrià, 
Horta i Girona amb els 
estudis a la Universitat de 
Barcelona, on va cursar 
la carrera de Ciències 
Físiques (1942-48).

1930
Acabat el batxillerat al 

col·legi salesià de Mataró, 
decideix ingressar a la 

Congregació Salesiana.

1913



“Una llarga vida de servei incondicional 
i generós a la vinya del Senyor Jesús.” 

(Francesc Riu, 31-01-12)

1952-1962
A Sant Vicenç dels Horts promou una important i 
fructífera acció social, pastoral i educativa:

- Imparteix classes de matemàtiques, física i 
química al seminari salesià.

- Exerceix de vicari a la parròquia de Sant  Vicenç 
Màrtir (l’única que aleshores hi havia a Sant 
Vicenç) i fa de viceconsiliari del Centre Catòlic, 
abocat principalment a la formació del jovent.

- Atenent la sol·licitud feta per un grup de pares 
vicentins, impulsa (1958-59) la creació de 
l’Associació Catòlica de Pares de Família 
(fundada el 19 d’abril de 1959), de què és el primer 
consiliari entre 1959 i 1962.

1978-2012
“Amb una generositat sense límit” 
(Francesc Riu), atén els diversos àmbits 
de la pastoral de la parròquia de Maria 
Auxiliadora de Sarrià (Barcelona): 
la visita als malalts, el ministeri 
sacerdotal al confessionari, el servei 
a diverses comunitats religioses, 
l’acompanyament de les persones que 
participaven en els viatges a Terra 
Santa i a santuaris d’arreu, que ell 
personalment organitzava com a mitjà 
d’evangelització i de creació de la 
comunitat cristiana, etc.

1962-1978
Fidel als seus compromisos com a fill de Don 
Bosco i prevere de l’Església de Jesús, desplega 
una intensa activitat apostòlica, sempre 
disposat a servir:

- Assumeix la responsabilitat de delegat regional 
dels Antics Alumnes Salesians, la qual cosa li 
permet eixamplar el seu camp d’acció més enllà 
dels límits propis de la seva província religiosa. 

- Fa breus estades a les cases salesianes d’Osca 
(Aragó), Sarrià, Horta (Barcelona), Terrassa i  
Badalona, on deixa una empremta duradora.

29-01-2012
Abatut per la malaltia, 

mor a Martí Codolar
(Barcelona). Dos dies 
després, festa de Sant 

Joan  Bosco, una gernació 
de fidels, salesians, 

familiars  i amics li diu 
l’últim adéu en el decurs 

de la missa  exequial 
que es va celebrar a la 

parròquia de  Maria 
Auxiliadora de Sarrià.

2012
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El Caràcter propi i la personalitat 
del salesià Esteve Casals

U na lectura atenta de la biografia del sacerdot salesià Esteve Casals i Hu-
met (1913-2012) ens permet descobrir unes actituds que ben bé poden es-

devenir referents per a tots els components de la nostra comunitat educativa. En 
destaquem les següents, la majoria de les quals queden recollides en diferents 
apartats d’aquest Caràcter propi:

• La seva vocació d’educador, sempre disposat a acompanyar i servir els altres.

• La voluntat entusiasta d’aprendre i de formar-se contínuament.

• El conreu d’uns valors que inspiren les seves actuacions, com ara l’austeritat, 
el diàleg, l’esforç, la generositat, l’obediència, la reconciliació, el respecte i el tre-
ball.

• L’amor a la família i a la vila natal de Cardona.

• La fidelitat al seu ministeri sacerdotal i a la Congregació Salesiana.

• La pràctica de la virtut de la caritat.

• La dedicació a la dimensió espiritual de la persona.

• La coherència entre les seves creences i el seu comportament com a educador 
cristià.



“Desitgem que el Caràcter propi del 
centre esdevingui l’eix que faci convergir 
les il·lusions pedagògiques i l’acció 
formadora de tots els qui constituïm la 
comunitat educativa.”

07
Conclusió
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Conclusió

A l llarg d’aquest document hem anat fent una descripció dels trets més im-
portants que defineixen la identitat de la nostra escola, l’educació cristiana 

que oferim i alguns aspectes de l’organització interna del centre.

En el rerefons de la nostra proposta s’hi endevina la voluntat de transmetre el va-
lor de l’esperança, que, com s’ha dit, es relaciona íntimament amb el concepte 
de transformació. En efecte, la persona esperançada “creu que pot transformar 
el món, creu que pot canviar la injustícia en justícia, l’opressió en llibertat, la de-
sigualtat en igualtat, l’odi en amor, la por en tranquil·litat” (1). La consciència 
esperançada “anhela la Veritat última de les coses”, cerca les certeses que donen 
sentit a la vida i malda per descobrir la vocació segellada per Déu en el més pre-
gon del cor.

Desitgem que el contingut de la proposta educativa que aquí hem descrit, i que 
com a tal defineix el Caràcter propi del centre, esdevingui l’eix que faci convergir 
les il·lusions pedagògiques i l’acció formadora de tots els qui constituïm la comu-
nitat educativa del Col·legi Sant Vicenç.

–
(1) Francesc Torralba: Cent valors per 
viure. La persona i la seva acció en el 
món. Pagès editors, 2001.
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