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• Línies de Força 

• “Decidir a la Ignasiana” 
ESCOLES 

• Pasqua TSKV 

• Taller “Prendre decisions” 

 
UNIVERSITARIS 

• www.serjesuita.org 

• Recordar 

•  Taller “Prendre decisions” 

VOCACIONS 

http://www.serjesuita.org/


• Recursos: pregàries, celebracions, campanyes (professors,  

alumnes); www.lineasdefuerzasj.org   

• Un projecte que està en el seu 8è any de vida i que ha ajudat 

a consolidar un llenguatge comú.  

 

1.- Línies de Força 

• Projecte conjunt (72 escoles) 

• Finalitat:  

 donar unitat al projecte evangelitzador de l’escola. 

Potenciar i compartir creativitat 

Dotar ‘d’ignasianitat’ la nostra pastoral  

http://www.lineasdefuerzasj.org/


IDENTITAT 
IGNASIANA 

Homes i dones  
per i amb els altres 

3er. Curs 
Discerniment. 
Dues Banderes 

6º Curs 
Crida del 

Rei Eternal 

2012-13 
Amb Tu més 

2018-19 

2010-11 
Hi ha senyals, segueix-les 

2015-16 

CERCAR I BUSCAR DÉU  
EN TOTES LES COSES 

MAGIS 

PROJECTE LÍNIES DE 

FORÇA 
Ident. Ignas. Col·legis 

Clau En Exercicis 

Lemes i anys 

Clau ignasiana 



Look again.mp4


• Recursos: unió amb “Llibreta Espiritual” (o “llibreta del meu   

projecte vital”).  

• BIDI 

 
…instrument de comunicació amb els pa- 

res.  

• Suport per a activitats pastorals i evangelitzadores de l’escola.  

• Harmonitzar el llenguatge comú de la pastoral. 

UNA NOTA 

DALI: “Decidir a la Ignasiana”.  

Año nuevo, mira de nuevo[1].mp4


2.- Pasqua TSKV 

• 12ª edició 

• Amplitud edats: 3r ESO joves professionals (ESO; BATX; UNI; TB) + monitors. Te

nir cura de la preparació 

 

     a) fonamentació espiritual ignasiana del lema 

  b) correccions constants: afavorir la personalització i acompanyament. 

 

• Lloc de trobada entre gent de moltes plataformes pastorals diverses. Llançament de 

Camps de Treball (estiu), entre d’altres... 

 

 

 

 



3.- Taller prendre decisions 

• Ajudar a entendre la dinàmica espiritual  

bàsica (bon/mal esperit) 

• Comprendre la impossibilitat de poder  

fer un ‘auto-acompanyament’ 

 

 

 

 

• Promoure acompanyament personal 

 

 

 
• Promoure examen ignasià (revisió del dia) 

 

 
• Mantenir contacte amb companys que estan 

en les diferents comunitats universitàries per 

veure els cassos “interessants” 

 

 • Possibilitat de fer (v.2) 

 

 



4.- Promoció vocacional 

Acompanyar als joves 

cap a una experiència 

de Déu, l’experiència 

del jove d’EE que es 

pregunta: Què vols 

Déu de la meva vida? 

+ llenguatge creatiu 

Pregària 

Formació 

Celebració 

Acompa-

nyament 

Servei 

• Una dimensió interna de la pastoral > treball específic (o finalitat en sí mateixa) 

• Allò que desitges: (I) ho demanes; (II) ho comuniques 

 www.serjesuita.org  

 Sants  

 Xarxes socials 

• Comunicació a l’interior de la Companyia: reunió de comunitat +  ‘fer cultura’ 

vocacional 

http://www.serjesuita.org/


…en definitiva 
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