
 
 

 

PRESENTACIÓ 
 

Encarem la 12a Jornada de Pastoral Educativa amb el desig 

de trobar-vos-hi de nou! 
 

Sembrar la Paraula, sembrar les llavors que Déu posa al nostre 

abast amb actitud de sembrador generós, confiat i que atén 

amb cura la llavor que ha colgat al sòl; llavor que germinarà en 

el temps oportú, sense pressa però amb l'esperança de donar 

fruit...  

Jesús ens encoratja a ser sembradors amb la seguretat que 

aquesta llavor donarà fruit, un fruit generós, un fruit 

testimonial, un fruit serè, un fruit solidàri… un fruit que potser 

ni tan sols veurem.  

 Centrarem el dia posant la Paraula al centre de la nostra tasca en la pregària inicial 

 Dues ponències enmarcaran la temàtica: 

o La pastoral de les 99 ovelles, de la mà de Carles Armengol 

o La PARAULA a les nostres mans!, de la mà de Glòria Barrete 

 Vuit espais pràctics amb ofertes de les quals podrem triar dues, una per assistir-hi divendres i una altra 

dissabte. 

 Presentació d’activitats-experiències per potenciar una Pastoral més viva a l’escola 

 Activitat ludico-musical centrada en la Paraula: Música i vida 

 Celebració per escoltar la PARAULA compartint l’Eucaristia per expressar el nostre agraïment per tot el 

que rebem. 

 

A QUI S’ADREÇA 
 

La jornada s’adreça a mestres, professors i totes les persones amb interès a dedicar un temps a la reflexió, a la 

formació, a l’intercanvi... a potenciar la nostra tasca diària des de l’afecte, el bon fer i el treball compartit des de 

la Pastoral educativa escolar. 
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PROGRAMA 

 

Divendres 1 de febrer 

09.00 Arribada, acollida i lliurament del material  

09.15 Pregària i presentació de la Jornada  

10.00 Ponéncia: La pastoral de les 99 ovelles  Carles Armengol 

11.00 Pausa cafè 

11.30 
Espais pràctics 

(cal escollir-ne un per a divendres i un per a dissabte en formalitzar la inscripció) 

1. 

Treballar la Bíblia l’aula 

Adreçat a Ed. Primària 

Toni Matas 

2. 

Fet a mà! 

Adreçat a Ed. Infantil i Primària 

Esther Arias 

3. 

El laberint: una eina 
pastoral 

Adreçat a tots els nivells 

Josep Otón 

4. 

Missioners a l’escola 

Adreçat a tots els nivells 

Joan Soler 

 

5.        

Proposta inacabada de 

Pastoral Familiar 

Adreçat a tots els nivells 

Manu Andueza 

6. 

El cos, porta d’entrada 

de la Paraula del 

mestre 

Adreçat a tots els nivells 

David Guindulain  

7. 

L’ecopastoral i el 
contacte amb la natura 

Adreçat a tots els nivells 

Daniel Cierto 

8.       NOMÉS DISSABTE 

Amb FE o sense FE, el 

Fet religiós t’aFEcta! 

Adreçat a ESO i Batxillerat 

Juanjo Fernández 

 

13.00 Dinar 

14.30 Pastoral més viva a l’escola. Presentació d’activitats-experiències    

16.00 Música i vida Grup Bufanúvols 

 

17.00 Fi de la jornada de divendres 

 

Dissabte 2 de febrer 

09.30 Ponéncia: La PARAULA a les nostres mans Glòria Barrete 

10.30 Pausa cafè 

11.00 Celebració de l’Eucaristia 

12.00 Espais pràctics 

13.30 Lliurament de certificats a cada espai pràctic i fi de la jornada 



 
 

 

 

                    PRESENTACIÓ DELS ESPAIS PRÀCTICS 

Espais pràctics Formador/a Presentació 

1.  
Treballar la Bíblia a l’aula 
 
Adreçat a Ed. Primària 

Toni Matas 

El currículum d’Educació Primària ens demana que treballem 
la Bíblia amb els alumnes però no ens diu com. 
Amb aquesta formació aprendràs una metodologia per 
explicar la Paraula de Déu a l’aula. I descobriràs molts recursos 
digitals que et facilitaran la feina. 
Farem un taller perquè ho posis en pràctica i estiguis a punt 
per aplicar-ho a l’aula immediatament. 

2.  
Fet a mà! 
 
Adreçat a Ed. Infantil i 
Primària 

Esther Arias  

 

Cansat de fer les mateixes manualitats de sempre? En 
aquest taller veurem com treballar les festes d’una manera 
creativa i visual, introduint tècniques plàstiques 
innovadores. Fora les pors i prepara’t per embrutar-te les 
mans!  

 

3. 
El laberint: una eina 
pastoral 
 
Adreçat a tots els nivells 

Josep Otón  

El laberint és una figura suggerent que, per una banda, ens 
recorda que la vida és un procés de recerca del propi camí i, 
per una altra, el mite grec ens evoca el procés interior 
d’autodescobriment. En el taller es presentaran dues 
dinàmiques que es poden adaptar a diferents nivells educatius 
i a diversos contextos d’aprenentatge. 

4.  
Missioners a l’escola 
 
Adreçat a tots els nivells 

Joan Soler  

Es tractaria de veure en unes aules multiculturals i 

multireligioses com treballar el tema de la missió i dels 

missioners/es  a diferents nivells: Reflexió sobre la missió, 

visita dels missioners/es, projectes de cooperació, 

sensibilització al S. XXI, obrir-nos al món.  

5.  
Proposta inacabada de 
pastoral Familiar 
 
Adreçat a tots els nivells 

Manu Andueza  

Treballarem dues parts: 

La primera serà una breu exposició de què pot aportar una 

Pastoral Familiar a un centre educatiu i diferents maneres de 

portar endavant aquesta proposta.  

A la segona, en petits grups, es valorarà la proposta i es mirarà 

d’afegir noves idees.  

6. 
El cos, porta d’entrada de la 
Paraula del Mestre 
 
Adreçat a tots els nivells 

David 
Guindulain 

A l’espai sagrat de la nostra vida espiritual accedim 

primerament pel cos. Som cos i en ell vol fer-se carn la Paraula. 

A través de la respiració, els sentits i el moviment mirarem de 

presentar maneres pràctiques d’escoltar la Paraula adreçada 

a la totalitat del nostre ésser. 

7. 
L’eco pastoral i el contacte 
amb la natura 
 
Adreçat a tots els nivells  

Daniel Cierto 

Conèixer la relació entre la pastoral educativa i l’ecologia 

ambiental i social tot revisant punts clau de l’encíclica Laudato 

Sí i donant rellevància a la importància que l’alumnat del segle 

XXI tingui un autèntic contacte amb la natura per tal 

d’assimilar realment aquest amor per la Creació. 

8. 
Amb FE o sense FE, el Fet 
religiós t’aFEcta! 
 
Adreçat a ESO i Batxillerat 

Juanjo 
Fernández 

Sembrar la Paraula també és explicar per què val la pena fer 

Religió: per cultura, per la llengua... perquè és la nostra 

herència! Veniu a fer un taller per descobrir motius que 

podreu transmetre als vostres alumnes! 

 



 
 

 

Seminari Conciliar de Barcelona. Carrer de la Diputació, 231. 08007 Barcelona.       Mapa del lloc 
 

NOTA: Si veniu de fora de Barcelona, teniu la opció de pernoctar al Seminari. Per a més informació, contacteu directament amb el 

Seminari Conciliar: Telf.: 934541600      /       mail:  seminari@seminaribarcelona.net  

Hi ha pàrquing a les instal·lacions del Seminari. Tot i això, és un pàrquing públic i de poca capacitat, amb la qual cosa no podem 

assegurar que hi trobeu plaça. 

                    INSCRIPCIONS 

Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç: 

http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=276 

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 

o Participants d’entitats adherides a la FECC: 80 € ( inclou cafè de divendres i dissabte i dinar del divendres) 

o Altres: 112 € ( inclou cafè de divendres i dissabte i dinar del divendres) 

o ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit con les de dèbit, i la inscripció 

no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de l’import pagat (l’entitat 

bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el pagament.) 

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 

 El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona –física o jurídica- a nom de 

la qual cal fer el rebut. 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el rebut. Així es pot utilitzar la 

targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi fent càrrec del cost i, per tant, sigui el titular del rebut 

corresponent. 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les targetes. 

 Data límit d’inscripció: fins el 28 de gener (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 

                    ORGANITZA 

     

                     PATROCINA 

 

 

 

             LLOC DE REALITZACIÓ 
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