
 
 
 
  

IDEARI 
 
 
Definició.-  Som un esplai cristià i d’Església, que neix i creix dins la parròquia de 
Santa Joaquima de Vedruna. 
 
Finalitat.- Apropar les famílies i els infants del barri a la parròquia. 
 
Objectius generals.- 
 

1. Educar en la fe des del temps de lleure. 
2. Conéixer la Bona Nova de Jesucrist a la humanitat sencera. 
3. Aprofundir en l’estimació d’un mateix, del proïsme i de Déu. 

 
Dimensió individual.- 
 

0. El coneixement de la persona, com a ésser lliure i responsable, singular i 
irrepetible, obert a l’altri, a la transcendència, i cridat a una relació d’amistat 
i diàleg amb Déu. 

1. Descobrir les virtuts i les mancances d’un mateix, coneixent-les i acceptant-
les. 

2. Promoure la capacitat autònoma per crear una escala de valors que permeti 
decidir i prendre opinions d’una manera crítica i constructiva. 

3. Afavorir el creixement, la maduració i responsabilitat dels infants i joves, tot 
ajudant-los a potenciar les seves capacitats intel�lectuals, físiques... 

4. Adquirir destreses i habilitats per promoure el creixement personal i l’estima 
d’un mateix. 

 
 
Dimensió social.- 
 

0. El coneixement de la persona, com a ésser lliure i responsable, singular i 
irrepetible, obert a l’altri, a la transcendència, i cridat a una relació d’amistat 
i diàleg amb Déu. 

1. Conèixer a l’altre, necessari per a poder-lo estimar. 
2. Conéixer l’Església com a presència veritable de Jesucrist entre els seus 

membres. 
3. Fomentar els valors evangèlics per a conviure en societat. 
4. Aprendre a estimar la Creació que ens envolta. 

 
 
Dimensió transcendent.- 
 

0. El coneixement de la persona, com a ésser lliure i responsable, singular i 
irrepetible, obert a l’altri, a la transcendència, i cridat a una relació d’amistat 
i diàleg amb Déu. 

1. Afavorir la capacitat de buscar i de fer-se preguntes sobre els 
esdeveniments per a descobrir la transcendència. 

2. Descobrir a Déu com a un pare i a la Verge Maria com a una mare que ens 
estimen. 

3. Conèixer Jesús com el Fill viu de Déu que estima i dóna la vida per a tota la 
humanitat 

 

 

 


