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L’Associació Juvenil Sarau, més coneguda com a Preju Sarau, som una entitat sense afany de lucre,
situada al barri de la Maurina de Terrassa. Concretament, al carrer Santa Maria Mazzarello número
49 i promoguda per la Comunitat de Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). Els infants i joves que
venen a la nostra associació són de l’escola on es troba l’entitat (Escola Maria Auxiliadora) i d’escoles
dels voltants.

El model educatiu del centre parteix de la base del Sistema Educatiu de Dom Bosco i Maria
Mazzarello (Sistema Preventiu) adequat en l’actualitat. L’estil educatiu salesià es concreta en cinc
àmbits:
•

La casa que acull.

•

La parròquia que evangelitza.

•

L’escola que encamina vers la vida.

•

El pati on es comparteix amistat i alegria.

•

Centre inserit en la zona.

L’Associació Juvenil Sarau vol que aquests cinc àmbits es reflecteixin en la seva activitat i que l’infant
se senti a l’esplai com si estigués a casa seva.

Els destinataris i destinatàries d’aquest pla són els infants i joves que tenim a les seccions del Preju
Sarau i que participen de l’activitat diària. Les edats compreses van dels sis anys (1r de primària) als
vint anys (secció de Prejus que, entre altres activitats, forma a futur monitors/es).
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2.1. L’animació
Implica assegurar-se de l’existència d’un ambient ric en valors salesians, que faciliti el creixement
personal i en la fe en cadascun dels destinataris/es.

OBJECTIU GENERAL
-

Crear un ambient de llar

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Potenciar els moments d’acompanyament en el temps de lleure.

-

Ser propers als infants, escoltant les seves necessitats i inquietuds.

2.2. Educació en la fe i Pregària
Implica oferir un camí gradual d’educació en la fe.

OBJECTIU GENERAL
-

Iniciar grups de reflexió.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Diferenciar en dos moments la “bona tarda” en grups, dinàmica i reflexió.

-

Donar més importància a aquest segon moment de reflexió per tal de fer una intervenció
sociopastoral.

-

Organitzar petites pregàries en les quals donem gràcies.
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2.3. La celebració
Implica celebrar de forma festiva la fe i els moments més importants del curs com a Obra Salesiana.

OBJECTIU GENERAL
-

Aprofundir en els valors salesians.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Experimentar l’esperit salesià a través de les festes conjuntes.

2.4. Educació en el compromís
Implica Educar en el compromís amb activitats solidàries.

OBJECTIU GENERAL
-

Aprofitar l’oferta que tenim al nostre abast.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Participar en activitats solidàries.
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3.1. Educació en la fe
Implica oferir un camí gradual d’educació en la fe.

OBJECTIU GENERAL
-

Conèixer la vida i l’espiritualitat de Maín.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Enfortir-se dels valors que ens inspira Maín per aplicar-lo en la realitat de cadascú.
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L’Animació Pastoral de l’Associació Juvenil Sarau és un procés transversal que afecta integralment
a tot el centre. És una acció comunitària producte d’un esforç col·lectiu que es concreta en les
següents responsabilitats:

4.1. Destinataris/àries
•

Són els i les protagonistes de l’animació pastoral.

• La principal acció és que puguin participar i gaudir de la proposta pastoral, en forma de bona
tarda.

4.2. L’equip d’educadors/es voluntàries
• Són els primers agents de pastoral.
• Amb el seu estil de relació i de treball afavoreixen els valors Educatius-Pastorals de l’entitat.
• S’impliquen i participen de les activitats propostes per l’entitat.
• També participen dels objectius proposats a ells i elles.
4.3. El coordinador/a de pastoral i la Junta Directiva
• El/la responsable de Pastoral de la Junta és el/la responsable de representar l’acció pastoral
a les seccions de l’Associació Juvenil Sarau, amb l’ajuda de la resta de membres de la Junta.

• Promou l’elaboració i revisió periòdica del PAP.
4.4. La Titular i Director/a de l’entitat
•

Són els/les responsables de garantir que l’entitat porti a terme la Proposta Educativa dels
Oratoris i Centres Juvenils Salesians.

•

Fan d’enllaç entre el Centre i la Comunitat Salesiana.

•

Acompanyen a l’equip d’educadors/es.
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Per a la programació i avaluació de l’animació pastoral seguirem el següent procés:
1. A principi de curs, l’equip de pastoral elabora el Pla d’Animació Pastoral, tenint present
l’avaluació del curs anterior i les noves necessitats detectades.
2. Aquesta proposta l’ha d’aprovar la Junta Directiva.
3. Un cop aprovada s’haurà de presentar a l’Equip Directiu i després a tot l’equip
d’educadors/es.
4. En finalitzar cadascuna de les accions previstes, s’hauran d’avaluar.
5. A final de curs, l’equip de pastoral promourà l’avaluació de tot el Pla d’Animació Pastoral de

cara a l’elaboració del pla del curs següent.
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