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JUSTIFICACIÓ
Tota persona té dret a una educació adequada i la societat ha d’oferir-li els mitjans
necessaris perquè pugui rebre-la.
Això suposa:
• la llibertat de crear i dirigir centres educatius.
• la llibertat d’elecció de centre per part dels pares i mares, primers educadors
dels seus fills.
• la llibertat en el desenvolupament de la funció docent en el marc del Caràcter
Propi de cada centre.
Les lleis vigents de cada país estableixen que els centres educatius tenen dret a
definir el seu Caràcter Propi, per tant, donat el pluralisme de la nostra societat, es
fa necessari que les persones i les institucions manifestin clarament els trets de la
seva identitat.
D’acord amb això, els nostres centres presenten el model educatiu que ofereixen.
Volem així exposar, a la societat i als organismes oficials competents, les línies fonamentals de la nostra proposta educativa.
Manifestem que és una proposta basada en la doctrina de l’Església catòlica, en la
voluntat del nostre Fundador; Pare Francesc Coll, i amb l’objectiu d’oferir un servei
a aquelles famílies que volen una educació cristiana per als seus fills. És una oferta
educativa clarament definida i al mateix temps respectuosa amb totes les altres opcions, i haurà de ser coneguda i acceptada per tota la comunitat educativa, almenys
des d’una actitud de respecte.
Els principis educatius que oferim en aquest document han de ser la base del nostre quefer educatiu, a fi que, de forma coherent, i amb sentit de responsabilitat,
col·laborem plegats per oferir una educació integral als nostres alumnes.
Amb aquest Caràcter Propi fem públic el nostre compromís de servei a la societat
i a l’Església com a escola cristiana inserida en la cultura del nostre temps i en la
realitat social que ens toca viure.
Volem que la proposta d’aquest Caràcter Propi arribi a ser l’eix que faci convergir les
il·lusions pedagògiques i l’acció formativa de tots els que constituïm la comunitat
educativa dels nostres centres.
CARÀCTER PROPI
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LA NOSTRA
IDENTITAT
Les Dominiques de l’Anunciata constituïm en l’Església
una Congregació religiosa de vida apostòlica inserida
en l’Ordre de Predicadors.
El Pare Francesc Coll va fundar la Congregació conforme al carisma dominicà “per oferir un servei generós
a la Paraula de Déu” anunciant la Bona Notícia a tots,
especialment als nens i joves, a través de l’educació.
El seu desig era que les germanes “ensenyessin la
vertadera doctrina per les poblacions grans i petites” i
“il·luminessin d’aquesta manera les tenebres de la ignorància”.
El nostre Pare Coll, a través de la seva tasca apostòlica,
va intuir el valor i la transcendència de l’educació per a
la formació de la persona, per al bé de les famílies i de
la societat i com a mitjà privilegiat d’evangelització.
Ha estat la voluntat de les dues províncies de Catalunya, la de Sant Ramon de Penyafort i la de la Mare de
Déu del Roser donar continuïtat a aquesta tasca educadora mantinguda per les germanedes Dominiques de
l’Anunciata durant més de 150 anys, amb la creació de
la Fundació Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll
-la FEDAC- i compartir la nostra missió apostòlica amb
totes les comunitats educatives dels nostres centres.
Els nostres centres es defineixen com a escola catòlica que participa de la missió apostòlica de l’Església
d’acord amb l’esperit i la voluntat del Fundador.
Segons el carisma rebut i la trajectòria seguida per
la Congregació, la nostra opció preferent s’orienta als
més necessitats.
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ESTIL
EDUCATIU
Fidels al desig del Pare Coll farem dels nostres centres educatius llocs de promoció humana i evangelització, inserits en la realitat, on es doni l’anunci de la
Paraula, se celebri la fe, s’ajudi a la maduració personal i al compromís social.
Donarem prioritat a les característiques pròpies de
l’estil dominicà:
•E
 ducació des d’una comunitat, en la que tots els
integrants assumeixen el compromís de mantenir-la viva i en renovació permanent, i posen els
mitjans per a aconseguir-ho.
•A
 profundiment en la recerca de la Veritat i adhesió a ella, mitjançant l’estudi i l’oració.
•S
 íntesi progressiva i harmònica entre fe, cultura i
vida.
•R
 especte a la dignitat de la persona i conreu dels
seus valors peculiars.
•S
 enzillesa, obertura, actitud positiva, compassió,
misericòrdia i proximitat a tots, en especial als
més necessitats.
•V
 ivència de la fraternitat en un ambient de diàleg,
participació, corresponsabilitat i solidaritat.
• Amor filial a Maria, Mare de Jesús.

CARÀCTER PROPI
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TIPUS
EDUCACIÓ
Els nostres centres volen ser una alternativa inspirada en una concepció cristiana
de l’home, de la vida i del món, participant així de la missió evangelitzadora de
l’Església.
Fidels als trets de l’escola que volia el Pare Coll:
• Proposen un model d’educació integral i harmònica que afavoreixi el desenvolupament de les capacitats físiques, afectives-emocionals, intel·lectuals,
socials, ètiques i transcendents dels seus educands.
• Eduquen des d’una comunitat que, promou el respecte a la persona i la convivència fraterna en un clima de senzillesa i proximitat, estant oberts a tothom,
acollint i acceptant la pluriculturalitat.
• Susciten una actitud crítica, oberta, dialogant i responsable davant un món
globalitzat, plural i en constants canvis.
• Orienten i acompanyen la família en la seva missió de primers educadors dels
seus fills, oferint-los mitjans per a la seva formació i canals de participació.
• Ofereixen un servei educatiu des dels valors evangèlics i acompanyen l’alumne en el seu procés de maduració en la fe i d’integració en la comunitat
cristiana.
• Promouen la devoció a Maria i inculquen l’amor al Pare Coll.
Com a Centres en Pastoral, les estructures, el procés educatiu i l’ambient escolar,
han d’estar impregnats d’Evangeli, força que transforma les persones i institucions i obre a la universalitat i a la solidaritat.
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PERFIL DE
PERSONA

Educar en un centre de la FEDAC implica promoure i
potenciar amb ànim esperançat una educació integral
que desenvolupi totes les dimensions de la persona.
Física, afectiva i intel·lectual:
• S’accepti a si mateixa des de les seves possibilitats
i limitacions; sigui acollidora, dialogant, senzilla;
tingui una actitud positiva enfront de la vida, d’ella
mateixa i de tot el que t’envolta.
• Valori i visqui la relació familiar.
• Exerceixi la seva responsabilitat sent fidel a la paraula donada, assídua en el treball personal i l’estudi, i compromesa en la recerca de la veritat.
• Desenvolupi els hàbits de la bona convivència i la
participació en la vida escolar.
• Conreï la seva interioritat, la reflexió i el silenci;
l’expressió de les seves vivències i sentiments; la
capacitat d’empatia, d’admiració i d’agraïment; el
desig d’autenticitat i de sinceritat.
Social:
• Adquireixi la capacitat per a la relació interpersonal i per trobar sentit a la seva vida en el servei i en
el compromís social de manera solidària.
• Tingui una actitud de respecte i defensa de la vida
en totes les seves manifestacions.
• Valori la persona i el seu entorn, es comprometi
per la pau, la justícia, la llibertat i la democràcia.
• Sigui sensible i oberta a les altres persones i a les
seves necessitats, capaç de comprendre i tenir en
compte els sentiments dels altres i de treballar en
equip.
• Doni especial importància, en la nostra societat
multicultural i multirreligiosa, a aspectes com: el
respecte a la diversitat i singularitat de les persones, la participació en l’exercici democràtic, el
creixement de l’amistat, l’estimació de la pròpia
cultura com a font d’enriquiment personal i grupal.

CARÀCTER PROPI
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PERFIL DE
PERSONA
Ètica i sentit transcendent:
• Experimenti processos de coneixement i vivència
del missatge de Jesús; conreï i exerceixi activitats
i valors d’obertura a la transcendència.
• S’obri a la recerca de la Veritat a través de la Paraula, segons el nostre carisma dominicà.
• Arribi a identificar-se amb la persona i missatge
de Jesús de Natzaret i descobreixi la seva condició
de Fill de Déu i germà de tots els homes, comprometent-se en la col·laboració i la transformació de
la societat segons l’Evangeli, des de la consciència
de la seva pertinença i participació de l’Església.
• Tingui Maria com a mare i model de vida.
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LÍNIA
PEDAGÒGICA
Entenem que l’alumne és el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge.
Això implica:
• Ajudar-lo a descobrir les seves capacitats i la responsabilitat de desenvolupar-se per créixer com a persona.
• Potenciar l’autoestima perquè l’alumne se senti feliç amb si mateix i en la relació amb els altres.
• Promoure una disposició favorable per a la formació permanent i per a l’adaptació a situacions noves.
• Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica i l’exercici de la llibertat.
• Considerar l’orientació i l’acompanyament com a eixos de l’acció educativa
per al creixement personal, el procés d’aprenentatge i l’elecció professional i
vocacional.
• Formar per al bon ús del temps d’oci en les seves diverses manifestacions.
• Seguir una metodologia activa, participativa i creativa adaptada a la diversitat
d’alumnes; oberta i flexible a les innovacions didàctiques de cada moment.
• Facilitar una preparació bàsica en l’àmbit de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, perquè aconsegueixin, amb sentit crític, nous
coneixements.
• Crear un ambient escolar que afavoreixi el diàleg, la convivència i el respecte a
l’altre.
• Fomentar la cooperació i el treball en equip, valorant les perspectives, experiències i formes de pensar dels altres i evitant la competitivitat.
• Inserir la tasca educativa en la realitat de l’entorn acceptant i vivint la pluriculturalitat com un valor que enriqueix la persona i el grup.
• Impartir l’ensenyament religiós escolar, d’acord amb les orientacions de l’Església catòlica, des d’un ambient de respecte i llibertat a les altres religions i
creences.
• Desenvolupar la dimensió ètica i transcendent, facilitant a l’alumne mitjans
que el portin a la trobada amb Jesucrist i al compromís en la construcció d’un
món més just, més lliure i en pau.
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COMUNITAT
EDUCATIVA
La comunitat educativa està constituïda per: l’Entitat Titular, direcció, professors,
alumnes, pares i mares o tutors, personal d’administració i serveis i altres persones
que participen en l’acció educativa del centre. Cadascun d’aquests estaments té un
paper específic i unes responsabilitats pròpies, contingudes en el Reglament de
Règim Interior del Centre, que s’han d’harmonitzar, a fi d’aconseguir una educació
integral i de qualitat.
La comunitat educativa dels centres de la FEDAC, des del testimoni i anunci explícit
de Crist, farà present els valors evangèlics i els propis del nostre carisma dominicà.
El compromís que assumeixen tots els membres en formar part d’una comunitat
educativa porta a desenvolupar el sentit de responsabilitat i pertinença al centre, i
conseqüentment a:
• Compartir la missió i col·laborar en tota l’acció educativa.
• Comprometre’s en la formació permanent i participar en la formació institucional.
• Reconèixer i respectar les diferències; recolzar-se mútuament i valorar el treball personal i d’equip; prioritzar sempre el bé comú sobre el particular.
• Dinamitzar un procés d’aprenentatge i creixement personal que tingui en
compte les necessitats dels alumnes, de la societat i de la comunitat educativa.
• Acollir, respectar i compartir amb les noves cultures, i desenvolupar programes per a la convivència.
• Fomentar els mitjans que facilitin la relació entre els estaments que conformen la comunitat educativa del centre i amb altres centres de Dominiques de
l’Anunciata.
• Promoure la col·laboració de les famílies per a tots ells.
La construcció d’una autèntica comunitat educativa cristiana és l’objectiu que pretenem i el compromís que tots hem d’assumir.
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ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA
Els centres educatius de la FEDAC han d’establir una estructura organitzativa
d’acord amb aquest Caràcter Propi i la legislació vigent de cada país, que garanteixi
la participació i corresponsabilitat de tots.
L’Entitat Titular és l’última responsable de la gestió i funcionament dels centres,
amb vista a aconseguir els seus fins educatius.
El Reglament de Règim Interior ha de recollir el conjunt de normes que regulin
tota l’activitat del centre i garanteixin l’adequada coordinació dels estaments de la
comunitat educativa.
En la gestió del centre s’ha de vertebrar adequadament la intervenció dels diferents estaments a través dels oportuns òrgans unipersonals i col·legiats, garantint
la participació. Aquesta ha de ser expressió d’un intens sentit de responsabilitat i
ha de tenir com a punt de referència el respecte i estima als principis i valors que
constitueixen la identitat pròpia del centre.
Aquest Caràcter Propi té un valor normatiu per als centres de la FEDAC i, en els
seus continguts fonamentals, serveix de referència per a altres documents particulars i per a l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre.
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www.fedac.cat
T. 933172141
info@fedac.cat

FEDAC AMÍLCAR
Amílcar, 10
08031 Barcelona
T. 933571554

FEDAC GIRONELLA
St. J. Baptista de Salle, 2
08680 Gironella
T. 938250426

FEDAC MONISTROL
Germanes Dominiques,1
08691 Monistrol de
Montserrat T. 938350181

FEDAC RIPOLLET
Isabel la Catòlica, 20
08291 Ripollet
T. 935809566

FEDAC SANT NARCÍS
Pare Coll, 3
17005 Girona
T. 972233142

FEDAC ANGLÈS
Raval ,19
17160 Anglès
T. 972421206

FEDAC GUISSONA
Raval Bisbal, 42
25210 Guissona
T. 973550082

FEDAC MONTCADA
Major, 29
08110 Montcada i Reixac
T. 935641696

FEDAC SALT
Llarg, 60
17190 Salt
T. 972233681

FEDAC SANT VICENÇ
Doctor Trias, 76
08295 St Vicenç Castellet
T. 938330305

FEDAC CANET
Vall, 12
08360 Canet de Mar
T. 937940790

FEDAC HORTA
Campoamor, 49
08031 Barcelona
T. 934274496

FEDAC PINEDA
Del Mar, 44
08397 Pineda de Mar
T. 937623292

FEDAC SANT ANDREU
Ramon Batlle, 41
08030 Barcelona
T. 933468001

FEDAC SÚRIA
Ctra. Balsareny, 10-12
08260 Súria
T. 938694173

FEDAC CASTELLAR
Passeig de Tolrà, 22
08211 Castellar del Vallès
T. 937145385

FEDAC LLEIDA
Vallcalent, 40
25006 Lleida
T. 973282563

FEDAC PONT MAJOR
Pont Major, 21
17007 Girona
T. 972207279

FEDAC STA COLOMA
Plaça Sagarra,10
08922 Santa Coloma de
Gramenet - T. 933861031

FEDAC VIC
Pare Coll, 15
08500 Vic
T. 938893351

FEDAC CERDANYOLA
Francesc Layret, 55 A
08290 Cerdanyola
T. 935802875

FEDAC MANRESA
Bruc, 45-47
08241 Manresa
T. 938728400

FEDAC PRATS
Escoles, 4
08513 Prats de Lluçanès
T. 938508189

FEDAC SANT FELIU
Pont de Terme, 5
08182 St.Feliu de Codines
T. 938661127

