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DIÀLEG INTERRELIGIÓS
LESTONNAC BADALONA

UNA REALITAT

LESTONNAC BADALONA



Lestonnac Badalona

Escola cristiana de la Companyia de 
Maria.

Concertada, d’atenció preferent.

Situada a Badalona, al barri de Sant 
Roc.

Acull alumnat de diferents països.



Cultures i religions
Cristianisme

Catòlics/Protestants

IslamSikhisme

Taoisme
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s Àrea de cultura 
religiosa

Pla Pastoral de 
Centre

Espai d’interioritat



Àrea cultura religiosa
Seqüenciació grans religions des de 1r 

de primària.

Cerca del punts en comú.

Experiències sobre el que es treballa a 
l’aula:
Visita Oratori de la Pau, Parròquia 

Sant Roc, Ravidaissa.
Migrastudium (6è i ESO)

Col·loquis a l’aula sobre diferents 
rituals o sagraments de les religions( 
CS, ESO)

Calendari interreligiós



Pla pastoral de centre

“Entenem la Pastoral del nostre centre com 
un procés de construcció inspirat  en la figura 
de Joana de Lestonnac, obert  i compromès

amb la realitat i la pluralitat, respectuós amb 
la diversitat religiosa sense perdre la 

identitat. Un procés que afavoreix la trobada 
de la persona amb Déu, l’acompanya i la 
prepara per inserir-se en la societat i per 

col·laborar en la seva transformació”



Treballar el fet interreligiós  
com un enriquiment que 
ens porta a una millor 
convivència

• Cultura religiosa

• Formació 
professorat en 
diversitat religiosa.

• Treball en xarxa 
entitats del barri.

• Activitats amb 
famílies.

• Imatges del centre



Imatges del centre



Espai d’interioritat

“En la base de tota experiència religiosa està la interioritat, és per

això que cal aprofitar els elements comuns de les tradicions

religioses (el silenci, la reflexió, la música, el cant, el culte, la

pregària, els símbols...) com a eines per arribar a la realitat interior

de cadascú i a la relació profunda amb l’Altre”

Projecte interioritat de Centre



“Conèixer-se un mateix per relacionar-se millor

amb els altres és un àmbit que es pot desenvolupar

des de qualsevol creença. Explorar amb respecte

l’espai personal, ens permetrà millorar l’espai

comú, ens ajudarà a entendre l’altre i a

comprendre algunes de les seves maneres de ser,

fer i actuar.”

“Apostem per una pastoral vinculada a la

comunitat, entesa des de l’acolliment, el diàleg, la

participació i el treball en equip. On les

celebracions conjuntes ens permeten crear lligams

de pertinença a una Comunitat que treballa en una

mateixa direcció per aconseguir uns objectius

comuns.”

(Pla Pastoral de Centre)

Conclusió



MOLTES GRÀCIES

Col·legi Lestonnac • Badalona

ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA N.S.


