
La CULTURA VOCACIONAL   FITXA DE L’EDUCADOR 
 

Grup: 
 

 
Objectiu: Presentar i facilitar la vivència i la pregunta vocacional als alumnes de secundària de les 

escoles cristianes del bisbat de sant Feliu de Llobregat. 

 

Alumnes de secundària d’una mateixa classe  

A l’aula, a la capella, a una sala polivalent,.. 

Coherent amb els objectius de l’escola 

Fora de les èpoques d’exàmens i avaluació 

Fixant els dies i l’horari 

Fent partícips i coresponsables als tutors i al conjunt dels professors  

Pensar en la continuïtat d’aquesta iniciativa 

 

Desenvolupament de la unitat 
 

Anem constatant que quan escoltem el terme vocació o cultura vocacional, hi ha com a dos grans 

reaccions: per una banda un rebuig, és una expressió que sona malament, aquesta creiem que és 

la minoritària; i per una altra banda la indiferència perquè no saben que és ni de que es tracta, i 

aquesta creiem que és la més comuna. 

 

Abans de plantejar aquesta activitat al grup – classe cal fer una certa ambientació, amb cartells a 

l’aula o passadissos, amb imatges i missatges a les plataformes digitals de l’escola, aprofundint en 

algun article o informació publicada,... 

 

També ens ajudarà recordar-nos que aquesta proposta fa bé a l’alumne, a l’adolescent o jove de la 

nostra escola, com també al conjunt de l’escola, perquè ens situa a tots plegats en una dinàmica 

més propera al ser que al fer, perquè ens situa en les peguntes fonamentals i transcendentals, 

perquè suma i és coherent amb el projecte que ja desenvolupa la comunitat educativa. 

 

Moment 0. Presentació 

 

Un cop estem amb tot el grup, a l’espai que hem cregut més adequat per a desenvolupar aquesta 

activitat, i després de saludar-los, els hi oferim la visualització d’un vídeo molt breu, que pot ajudar 

a posar-nos en situació. 

 

També podem tenir preparat un paper d’embalar, i convidem als nois i noies, a escriure en ell allò 

que els suscita la paraula “vocació”. 

 

  



Moment 1. T’ho expliquem 

 

Per aquest moment hem pensat en tres possibilitats. Entenem que el tutor i la tutora coneix el 

grup, i podrà decidir l’activitat que li sembli més adient pel grup: 

 

Opció 1 

Dividim el grup - classe en 6 grups. A cada grup li assignem una persona. De cada persona 

tenim un vídeo – testimoni. 

Roger i Maria. Matrimoni missioner. https://www.youtube.com/watch?v=VokU-

GZUnTA 

Cristina Kaufmann. Religiosa carmelita. Vida contemplativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=XFQoOxtFhYY 

Pau Vidal. Religiós jesuïta i missioner. 

https://www.youtube.com/watch?v=8FP4Li0dbac 

Isa Solà. Religiosa de Jesús i Maria, i missionera. 

https://www.youtube.com/watch?v=U81SoA4STRI&list=PLvijyJ8T7q9tk7huJVw7g9G

-ynLhHfZKS&index=9 

Joan Àguila. Prevere diocesà. https://www.youtube.com/watch?v=NUP8f6cjPRA 

El sisè pot ser el testimoni del professor o la professora, que presenta la seva professió 

com una vocació. 

Demanem a cada grup que visualitzi el vídeo i el presenti a la resta del grup – classe. 

Proposem que s’ajudin de les següents preguntes per a aprofundir en el seu testimoni 

(podeu afegir altres): 

qui són? 

què fan? 

on ho fan? 

perquè ho fan? 

tu ho faries? 

què saben de Jesús? 

en què t’assembles a ells? 

...? 

Això es pot compartir construint junts un gran mural. 

 

Opció 2 

Expliquem al grup – classe que ens connectarem via skype amb una persona concreta, que 

és missionera, o està desenvolupant algun servei.  

Demanem al grup – classe que prepari les preguntes que vol adreçar a aquesta persona. 

Establim el diàleg mitjançant l’skype amb aquesta persona, i li adrecem les preguntes que 

hem preparat. 

Podem motivar un diàleg amb el grup – classe. 

 

Opció 3 

Organitzem una taula rodona de testimonis. 

Si és possible que siguin testimonis propers als alumnes, i plurals en les concrecions. 

Serà bo, dedicar una estona de la classe a preparar les preguntes. 

A l’acabar la taula rodona proposem adreçar algunes preguntes al grup – classe. 
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Moment 2. Ens ho expliques 

 

Sigui quina sigui l’opció que s’utilitzi, de les presentades o d’altres, t’animem que sempre hi hagi la 

possibilitat de deixar ressonar l’experiència rebuda en la pròpia persona. 

 

Cada tutor sabrà la manera... amb un moment de silenci, escrivint, amb una cançó, verbalitzant en 

veu alta. 

 

També us proposem que penseu si es pot introduir el carisma del fundador o la fundadora de la 

congregació titular de l’escola. Una presentació que il·lumini la crida – resposta, la sortida d’un 

mateix, la interioritat habitada,... 

 

Ens molts casos, els alumnes ja hauran participat en alguna acció de SERVEI COMUNITARI, si és així 

us proposem que positivitzeu aquesta acció, i la tingueu també en compte alhora del compartir. 

 

Moment 3.  Donar continuïtat 

 

Un cop realitzada l’activitat ve un període important i interessant... el de donar continuïtat oferint 

experiències de servei i de pregària. 

 

 

 

A la fitxa que us adjuntem de Càritas 

trobareu propostes de servei. 

Respecte a la pregària, les accions que 

dinamitza el santfeliuJove, creiem que són 

vàlides: una tarda de recés i una anada a 

Taizé a l’estiu. 

 

També podem oferir una trobada voluntària, en l’àmbit escolar, per a aquells que vulguin donar 

continuïtat al treball que s’ha fet. Ens imaginem per exemple durant l’estona del pati, o del dinar a 

l’escola. 

 

 

 

Avisos que cal donar al grup 

* 

* 

 

Material 

* 

* 

 

 Dia o dies que la desenvolupareu 

 

Recorda: 

1. Fes una pregària abans de començar l’activitat, demana el do de ser instrument de l’acció 

de l’Esperit. 

2. Prepara el material amb antelació. 

3. Tots els moments de l’activitat són importants. 
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