
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciant un nou any,  

rebeu la nostra més cordial salutació  

tot posant èmfasi en el TRESOR,  

el tresor que tenim encomanat i compartim: 

la fe, la transmissió del missatge de Jesús. 

 

 
 

PRESENTACIÓ 

 
Aquest TRESOR que portem en el cor, un TRESOR que ens ha estat donat, un 

TRESOR que ho és en tant que el compartim, que l’encomanem, que no queda 

només per a nosaltres... un TRESOR potent i feble alhora, un TRESOR que pot no 

ser percebut, un TRESOR immens... 

 

Llegim a Mateu 6: Perquè on tens el tresor, hi tindràs el cor. 

I on sento el meu cor? Tinc disponibilitat de cor? L’escolto? Veig un TRESOR en el 

meu cor? Comparteixo el meu cor?  

 

Un munt de preguntes i reflexions... Parlem, doncs, d’aquest TRESOR que tenim en 

gerra de terrissa. Tinguem-ne cura! 

 

 

 
 

 
 

       Fundació Escola Cristiana de Catalunya           

13a Jornada de Pastoral Educativa 

 

             Portem un TRESOR per compartir amb tothom 
 

Però portem aquest tresor en gerres de terrissa, 

perquè quedi ben clar que aquest poder incomparable ve de Déu, i no pas de nosaltres.  
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Barcelona, 7 i 8 de febrer de 2020 
Seminari Conciliar de Barcelona  

Codi J2005.01 

 
                                                                                             Codi de la Jornada:  J1804   

  
 



A QUI S’ADREÇA 

 

La jornada s’adreça a mestres, professors i totes les persones amb interès a dedicar 
un temps a la reflexió, la formació, l’intercanvi... a potenciar la nostra tasca diària 

des de l’afecte, el bon fer i el treball compartit. 

 
 
 

PROGRAMA 

 

DIVENDRES 7 de febrer 
 

09.00 Arribada, acollida i lliurament del material 

09.15 Pregària i presentació de la Jornada 

10.00–11.00 

 
Ponència,   
 

L’escola que teixeix un futur evangèlic 
Sr. Pepe Laguna  

Teòleg, músic i pedagog. 
 

Com contribueix l’escola cristiana a teixir els vincles que ens donen cohesió 

com a individus d’una societat: amb Déu, amb el proïsme, amb un mateix i 
amb la natura (Laudato SI, n. 66, 70)? 

 

11.00-11.30 Pausa café 

11.30-13.00 

 

Espais pràctics 
 

(cal escollir-ne un per a divendres i un per a dissabte  

en formalitzar la inscripció)  

 
  

 

1.  
 

Hi ha trobades 

 que canvien la 

vida 
 

(Tots els nivells) 
 

 
Doro Carbó  

 

2.  
 

La maleta 

missionera 
 
 
 

(Ed. Infantil i Ed. Primària) 
 

 
Eva Jorge-Aurora Picó  

 

3. Només  

DISSABTE  
 

La capsa dels 

núvols 
 

(Ed. Infantil i Ed. Primària) 
 

 
Raül Benéitez 

 

4.  
 

FAQ: Com 

contestar  

les preguntes 

difícils sobre Déu i 

la religió  

(ESO i Batxillerat) 
 

Toni Matas 

 

5. 
 

Descobreix el teu 

tresor, un camí 

d’experiènia per 

aportar a l’aula 
 

(Tots els nivells) 
 

Anna M. Rifà 

 

6.  
 

I tu, ets profeta? 
 

(Ed. Primària) 
 
 
 
 
Mercè Asunción  

 

7.  
 

Fet a mà! 
 

(Ed. Infantil i Ed. Primària) 
 
 
 

 
 

Esther Arias 

 

8.  
 

L’ecopastoral. 

L’ecologia com a 

eina imprescindible 

de la pastoral 

educativa 
(Tots els nivells) 

 

Daniel Cierto 

 

 

 



 

13.00-14.30 
DINAR al menjador del Seminari  

(…i sortida cap als llocs de visita)  

15.00-17.00 

 
Visites guiades didàctiques a l’espai escollit 
 

El tresor de l’encontre amb l’altre: l’Espai Interreligiós 

de la Fundació MigraStudium.  
 

L'Espai Interreligiós de la Fundació Migra Studium és una exposició 

permanent que permet aproximar-se a la diversitat cultural i religiosa del 

nostre context. A partir de diferents propostes lúdiques i experiencials, les 

persones que hi participen tenen l'oportunitat de fer-se preguntes com: 

quins significats i funcions tenen els elements de la natura en les religions? 

Tinc estereotips i prejudicis? Quina és l'experiència fonamental de cadascuna 

de les religions del nostre entorn? Què suposa dialogar amb algú altre? 

Nivells educatius: Ed. Primària, Ed. Secundària i Batxillerat. 
 

Viu un espai de silenci interior a la cripta de la Catedral 
i tindràs un cor obert al món! Un gran tresor! 
 

Una proposta que vol apropar els alumnes al patrimoni religiós de la catedral 

per descobrir i viure’n el missatge. Des de la cripta, els alumnes viuran una 

experiència d’interioritat contemplant el testimoni de Santa Eulàlia; des del 

claustre, compartiran què vol dir tenir un cor compromès i solidari per cons-

truir un món millor. 
 

Temple de la Sagrada Família  

Visita didàctica a la Basílica de la Sagrada Família que, posant l’accent en 

l’alumnat, treballa des de la curiositat, l’observació i la descoberta per 

reconèixer els valors espirituals, artístics i culturals del temple. La visita 

ajuda al desenvolupament integral de l’alumnat a través del foment de 

l’estimulació de competències transversals que permeten reforçar l’esperit 

crític, el respecte, la iniciativa o l’autonomia. 

Es farà un grup d’Ed. Infantil i Ed. Primària i un altre d’Ed. Secundària i 

Batxillerat una vegada arribeu allà.  
 

Santa Maria del Pi 

Un dels edificis gòtics amb més història per conèixer. 

Ens endinsarem en la història d’un dels temples gòtics més vius de la ciutat 

de Barcelona, en visitarem el tresor, la cripta, el museu, el pati de la rectoria 

i el campanar .  

Al terrat contemplarem unes vistes fantàstiques de tot el pla de Barcelona 

des de 54 metres d’alçada i podrem entendre els motius pels quals el 

campanar de Santa Maria del Pi va ser, durant segles, una de les torres 

religioses més altes de la ciutat.  

 

Santa Maria del Mar 
Coneixerem tots i cadascun dels detalls de Santa Maria del Mar de la mà 

d’un expert, que ens mostrarà l’interior de l’església, les tribunes (recent-

ment restaurades), la cripta, torres i terrats. 

Veurem de prop les peces artístiques exposades i les pintures murals que 

s’hi han descobert, descobrint aspectes fins ara desconeguts de l’església del 

Mar. Des dels terrats entendrem l’originalitat de l’arquitectura gòtica catala-

na recorrent-ne les entranyes, trepitjarem les teulades del temple i observa-

rem de ben a prop les empremtes que el pas del temps ha deixat en 

l’entramat urbà.   

 

 

 



DISSABTE 8 de febrer 
 

09.30-10.30 

Ponència,   

 
Per una pedagogia del ser: desvetllar la pròpia vocació  

Sra. Maria del Mar Galceran  
Pedagoga. Especialitzada en educació en valors.  

 

Tota persona està habitada per una llum pròpia, única i irrepetible. Una llum que 
pot ser font de felicitat per a un mateix i per als altres. Sovint, però, ens passem la 
vida cercant-la en llocs equivocats o resta oculta per infinitat d'ombres que la co-
breixen. La nostra responsabilitat com a educadors serà ajudar a descobrir-la i a 
desenvolupar-la en les persones que acompanyem. Quines claus ens poden aju-
dar? 

10.30-11.00 Pausa cafè 

11.00-12.00 Celebració de l’Eucaristia  

12.00-13.30 
Espais pràctics 

(cal escollir-ne un per a divendres i un per a dissabte  

en formalitzar la inscripció) 

13.30 Lliurament de certificats a cada espai pràctic 

 

 

PRESENTACIÓ DELS ESPAIS PRÀCTICS 

 

Espais pràctics  Formador/a Presentació 

1.  
Hi ha trobades 

 que canvien la vida 
 

Adreçat a tots els nivells 

Doro Carbó  

 

Hem llegit moltes vegades que la trobada amb 
Jesús és transformadora. Així ho donen a 
entendre els relats evangèlics i així ho han 
experimentat moltes persones de fe. Des de 
l’escola, és possible afavorir aquesta trobada? 
Com seria un claustre que ha experimentat la 
trobada amb Jesús? Quins recursos tenim a 
l’abast? Quins obstacles trobem? Quin podria 
ser el primer pas? Voleu dir que val la pena tot 
aquest enrenou?  
 

 

2.  

La maleta 
missionera 

 

Adreçat a  
Ed. Infantil i Ed. Primària 

Eva Jorge i  

Aurora Picó  

Presentació de la proposta de crear una male-
ta missionera plena d’activitats que promo-
guin l’interès per la tasca missionera. 



3.           Només  

DISSABTE  
 

La capsa dels núvols 
 

Adreçat a  
Ed. Infantil i Ed. Primària 

Raül Benéitez  

 

Cada núvol, una cançó, i amb cada cant, la 
pluja. Delicada i refrescant. 
La “pluja” pot ser un símbol evocador de mol-
tes possibilitats, ramificades. Cada proposta 
amb les seves derivades. Cantarelles, poesies, 
jocs, pregàries, cants repetitius, relats, activi-
tats d’apropament a la interioritat, etc. 
Durant el “xàfec”, procurarem interrelacionar 
totes les propostes, a fi que resultin engresca-
dores i, com a tals, significatives i transcen-
dents.  
 

4.  
FAQ: Com contestar 

les preguntes difícils 
sobre Déu i la religió 

  
Adreçat a  

ESO I Batxillerat  

Toni Matas  

 

A l’aula, ens fan les preguntes més difícils en 
els pitjors moments. 
Si Déu existeix, per què permet el mal? 
Per què l’Església està en contra de 
l’avortament? 
Què passarà quan ens morim? 
 

Però les respostes a aquestes preguntes no es 
poden improvisar. 
Treballarem plegats per donar orientacions 
per respondre les preguntes més freqüents i 
prepararem respostes senzilles a les preguntes 
que us hagin fet. 
Els participants rebreu l’accés a una web amb 
totes les preguntes i respostes i tindreu un 
“servei d’assistència” perpetu amb el 
formador per encarar preguntes noves. 
 

5.  
Descobreix el teu 

tresor, un camí 
d’experiència per 

aportar a l’aula 
 

Adreçat a tots els nivells 

Anna M. Rifà  

 

Tenim un tresor a dins nostre. El camí que ens  
guia cap al tresor és un camí que ens cal fer 
sols, és un camí de silenci. Però necessitem 
estar-ne atents i prendre’n consciència. 
Aquest tresor ens connecta a la font de la 
VIDA. En aquest espai emprendrem un viatge 
cap al nostre interior, on habita el nostre tre-
sor. Ho descobrirem plegats! 
 

6. 
I tu, ets profeta? 

 

Adreçat a Ed. Primària 

Mercè Asunción 

 

Els profetes no són cosa del passat! Avui dia 
n’hi ha i sabem qui són! Homes i dones, inspi-
rats, que denuncien amb fermesa la injustícia i 
anuncien un missatge d'esperança per cons-
truir un món millor. En aquest espai dissenya-
rem un projecte per treballar la figura dels 
profetes i les profetesses! Tu també ets por-
tador d'esperança per als teus alumnes! 
 

7. 
Fet a mà! 

 

Adreçat a Ed. Infantil i Ed. 

Primària  

Esther Arias 

 

Fem les mateixes manualitats de sempre? Ens 
preocupa la repetició any rere any? 
En aquesta estona 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! 
 

8. 

L’ecopastoral. 
L’ecologia com a eina 

imprescindible de la 

pastoral educativa. 
 

Adreçat a tots els nivells  

Daniel Cierto 

Transmetre, des del punt de vista de l’encíclica 
Laudato SI, accions i iniciatives conduïdes des 
de la Pastoral que impliquin tota la comunitat 
educativa a treballar plegats per una ecologia 
ambiental, social i espiritual. 
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INSCRIPCIÓ 

 

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

- Inscripció:  http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=290 

 

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

Aportació per a despeses per participant, 

Participants d’entitats adherides a la FECC: 80 €   Altres: 112€  

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  4 de febrer (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. 

 

                     LLOC DE REALITZACIÓ 

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

ORGANITZA 

 

     

 
PATROCINA 
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