
 

 

 

 

           PRESENTACIÓ 

Lema: “co[n]VID[A]. He vingut perquè tinguin vida a desdir (Jn 10,10)”  

L’actual situació pandèmica ha estat un revulsiu per a l’acció evangelitzadora dels centres de l’Escola 
Cristiana, que s’ha vist empesa a una millora, tant en l’acompanyament i la personalització com en la 
creativitat a l’hora de dissenyar els plans de pastoral educativa dels centres. L’actual Jornada de Pastoral 
Educativa, aquest any online, recull aquesta situació i anima la comunitat educativa vers la reflexió sobre 
com encarar l’acció evangelitzadora dels centres en els propers anys.  

 

           A QUI S’ADREÇA 

La jornada s’adreça a mestres, professors, pastoralistes, directors i a totes les persones amb interès a 

dedicar un temps a la reflexió, la formació i l’intercanvi en relació a l’acció evangelitzadora dels centres 

educatius de les escoles cristianes.  

           PROGRAMA 

Ateses les circumstàncies, tota la jornada es farà en modalitat online a través d’una aula de Moodle del 

Departament de Formació de la FECC. 

Ara bé, per facilitar la participació –és a dir, per tal que calgui alliberar el mínim d’hores possibles als 

participants sense que vagi, alhora, en detriment de les hores lliures del docent- hi haurà una part de 

continguts asincrònics (“enllaunats” disponibles segons l’horari que vagi bé al participant. De color verd a 

la graella) i uns continguts sincrònics (“en directe” i que demanen connectar-se a l’aula virtual zoom de la 

FECC. De color groc a la graella).  

Els continguts asincrònics els tindreu disponibles del 15 al 21 de març. 

Els continguts sincrònics s’esdevindran el divendres 19 de març, de les 10.45 a les 13.30h a través d’aules 

virtuals (zoom). 

 

 

 

 

14a Jornada de Pastoral Educativa 
Convida 

ONLINE, del 15 al 21 de març de 2021 
Codi de la jornada: J2106 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya Fundació Escola Cristiana de Catalunya 



 

 

        Presentació: P. Enric Puig, SJ. Secretari General de la FECC 
(videocàpsula. Elaborada pel Dep. Pastoral - FECC) 

 
Pregària: Presentació de l’himne “Et convidem” 

Contingut elaborat també pel Dep. Pastoral - FECC. L’autor de la cançó és Oriol Martín, de 
l’equip de pastoral de La Salle – Catalunya.  

Videoconferència (ESO/BTX/CF): 
 

"Identitat i missió en conflicte: els dubtes 
del pastoralista" 

 
Ponent: Dr. Oriol Quintana. (Presenta: Eloi 
Aran) 
Oriol Quintana és membre de la Càtedra 
d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, de la 
Universitat Ramon Llull. És doctor en 
Humanitats per la Universitat Pompeu 
Fabra. Compta amb una llarga experiència 
en el món de l'ensenyament i la pastoral. Ha 
publicat diversos llibres d'assaig entorn 
diversos autors filosòfics del segle XX, com 
per exemple Filosofía para una vida peor 
(Madrid, Punto de vista editores) o Vostè i 
George Orwell (Viena edicions). 
 
Descripció: La pandèmia ens ha obligat a ser 
creatius, a adaptar-nos i a repensar les 
nostres activitats. Ha estat una bona ocasió 
per fer algunes preguntes de fons sobre el 
sentit de la nostra tasca i les nostres 
opcions.  La present xerrada presenta dos 
tipus de pastoral possibles: d’una banda, la 
que se centra fortament en la identitat 
cristiana i busca, per tant, d’insistir en les 
pràctiques explícitament cristianes; de 
l'altra, la que dona més importància al 
creixement personal, a l'autenticitat i a la 
construcció d'una societat més justa. La 
xerrada busca contestar tres preguntes: D'on 
venen aquestes dues tendències? Quina és 
millor? I, sobretot, quin equilibri és el 
desitjable? 

Videoconferència (Infantil i Primària): 
 

“Nous escenaris, noves respostes: 
#TripodLearning” 

 
Ponent: M. Monica Ferré. (Presenta: Eloi 
Aran) 
La M. Mònica Ferré és Missionera de la 
Sagrada Família de Natzaret i Directora 
titular del Colegio Nazaret-Oporto, de 
Madrid. És Llicenciada en Ciències 
Químiques, Graduada al National Center for 
Teaching Thinking Newton Centre, de la 
Universitat de Massachussets, i Màster en 
Direcció de Centres Educatius a la 
Universitat de La Salle. Membre de l'equip 
de formació que imparteix el programa de 
"Professors per al canvi i la innovació" de 
Escuelas Católicas des del curs 2011-2016. 
 
Descripció: Davant el nou escenari de 
pandèmia que estem vivint, és necessari re-
imaginar l'educació en tots els seus àmbits. 
A Natzaret Col·legis Innovadors hem decidit 
que volem jugar infinit i la nostra jugada és 
el TripodLearning. A la ponència, s’explicarà 
quines són les arrels profundes de 
l'aprenentatge, en què consisteix el joc 
infinit i es donarà pinzellades de què és 
exactament el TripodLearning i com a les 
nostres escoles ho estem duent a la pràctica.   

Espai obert de fòrum sobre la conferència.  
Es tracta d’obrir la participació dels inscrits a 
la 14a JPE. Sempre des d’un esperit 
constructiu, tot i que no necessàriament 
“edificant”. És una aplicació del Moodle. 

Espai obert de fòrum sobre la conferència.  
Es tracta d’obrir la participació dels inscrits a 
la 14a JPE. Sempre des d’un esperit 
constructiu, tot i que no necessàriament 
“edificant”. És una aplicació del Moodle. 

Recull de bones pràctiques ESO/BTX/CF 
Videocàpsula elaborada pel Dep. Pastoral – 
FECC on es recolliran de forma indexada les 
bones pràctiques que es considerin adients a 
partir del recull fet en les Trobades 
Territorials de Caps de Pastoral Educativa 
fetes prèviament.  

Recull de bones pràctiques Inf./Primària 
Videocàpsula elaborada pel Dep. Pastoral – 
FECC on es recolliran de forma indexada les 
bones pràctiques que es considerin adients a 
partir del recull fet en les Trobades 
Territorials de Caps de Pastoral Educativa 
fetes prèviament. 
 



 

 

Benvinguda i presentació dels continguts sincrònics. Dv 19M 10:45-11:00h 
Connexió de tots els participants en una aula virtual zoom del Dep. Formació – FECC amb 

Eloi Aran, Cap d’àrea pastoral de la FECC, on s’explicarà el procediment de la part “en 
directe” de la 14a JPE.  

Tallers patrocinats per edebé. Dv 19M, d’11 a 12h 
Depenent de la tria feta pel participant (és a dir, si pertany a un o altre cicle) es convidarà 
que entri al taller de l’etapa corresponent. El taller es realitzarà amb l’aula virtual zoom del 
Dep. Formació-FECC per tal de poder controlar assistència i aspectes tècnics. Ho dirigiran 
persones del departament citat. 

Taller 1 per ESOBTX/CF (Dv 19M, de 11:00 a 
11:30) 

“Emocions que sostenen” 
 
Ponent: Sònia López. 
Psicopedagoga, Mestra d'Educació primària i 
Educació Especial, formadora de famílies i 
equips docents. Experta en educació 
emocional, adolescència i comunicació. Ha 
treballat més de 15 anys a secundària 
postobligatòria. Escriu al diari El País i 
col·labora amb diverses plataformes 
educatives i editorials infantils i juvenils. 
Realitza assesorament a famílies i 
professionals. 
Descripció del taller: Un taller en què 
treballarem com abordar la incertesa en 
moments de canvi i com l'atenció plena i les 
habilitats emocionals ens ajuden a fer-hi 
front a les aules d'ESO i Batxillerat. 
 
Taller 2. per ESOBTX/CF (Dv 19M, de 11:30h 
a 12:00h) 

“Edupastoral surfera” 
 

Ponent: Manu Olid 
Prèviament a treballar en escola vaig ser 
dinamitzador d'activitats pastorals per les 
diferents escoles, plataformes d'educació 
social i esplais salesians al servei provincial 
del Casal Don Bosc. Des de fa tres anys,al 
món escolar: primer als Salesians Sant Boi i 
actualment a Salesians Horta des de fa dos 
cursos. Actual Coordinador de Pastoral de 
Secundària i Batxillerat, responsable local de 
grups de fe i profe de Religió a 1r i 4t d'ESO. 
Col·laboro amb el ISCR Don Bosco  com a 
docent de la DECA de Primària i Infantil. 
Descripció del taller: Un taller on abordarem 
els reptes de la Pastoral en la situació actual 
per convertir-les en oportunitats de treball 
amb activitats Pastorals a l'aula d'ESO i 
Batxillerat. 
 

Taller 1 per Inf/Primària (Dv 19M, de 11:00 a 
11:30) 

“Un vol d'emocions” 
 
Ponent: : Iolanda López. 
Responsable de l´Àmbit Pedagògic de la 
Companyia de Maria a Espanya. 
Psicopedagoga, Mestra d’Educació Primària i 
Educació Especial, Psicopedagoga i  
Logopeda. Màster en Educació Personalit-
zada i Experta Universitària en Alta Capaci-
tat. Doctorant sobre l´Educació Persona-
lizada dels alumnes amb Alta Capacitat i el 
desenvolupament  del Talent. Dedica la seva 
jornada a la docència, la formació de 
mestres, la investigació educativa i la 
col·laboració amb diverses plataformes 
educatives i editorials infantils i juvenils. 
Descripció del taller: Un taller sobre com 
treballar la incertesa a l'etapa d'infantil i 
primària 
 
Taller 2. per Inf/Primària (Dv 19M, de 11:30h 
a 12:00h) 
 

“Un flotador en el mar de la incertesa” 
 

Ponent: Marta Santamaria 
prèviament a treballar en escola vaig ser 
dinamitzadora d'activitats pastorals per les 
diferents  escoles salesianes a l'espai del 
Casal Don Bosco dels salesians - des de fa 12 
anys, mestra i tutora de primària a l'escola 
dels Salesians de Sant Boi de Llobregat - 
Coordinadora de pastoral d'infantil i primària  
a la mateixa escola durant 9 anys 
Descripció del taller: Un taller on abordarem 
quins són els objectius de la pastoral en la 
situació actual i oferirem propostes 
d'activitats Pastorals a l'aula d'Infantil i 
Primària. 
 
 
 
 
 



 

 

Showroom editorial. Dv 19M, de 12:00h a 12:30h 

• Es proposa disposar el showroom editorial al mig de la part sincrònica per tal 
d’evitar que la gent no es connecti directament mitja hora més tard i afavorir-ne la 
participació.  

• Les editorials hauran de facilitar enllaços al seu showroom corresponent emprant la 
plataforma que els sigui pròpia (jitsi, zoom...). S’hi accedirà a través d’un botó que 
serà el logotip de cadascuna de les editorials (Edebé, Santillana, Baula, Cruïlla) 

• Es recomana facilitar una breu descripció del que els participants de la 14a JPE 
podran trobar-hi i si hi ha alguna “bonificació” o regal per als que hi assisteixin. 
Aquesta descripció i/o bondat del showroom apareixerà sota del logotip de 
l’editorial corresponent 

Taller-Taula Rodona: Pastoral escolar pel sXXI Dv 19M, 12:30h-13:30h 
 

Modera: Laura Mor (Periodista. Directora de Catalunya Religió) 
Participen: P. Alexis Bueno SJ (Jesuïta i sociòleg. Pastoralista a FJE-Lleida) 

Claustre Besora (Cap de pastoral Escoles Gabrielistes.) 
Mn. Josep Mateu (Coordinador del Secretariat Interdiocesà de Joves) 

Eva Torres (Coordinadora de 1aria a l'Escola Salesiana M. de Déu dels Dolors de Sant Boi) 
Jordi Canyet. (Docent a l’ESO d’Escolàpies-Olesa) 

 
Descripció: Es realitzarà amb aula virtual zoom del Dep. Formació-FECC per tal de controlar 
assistència i aspectes tècnics. A partir de les dades de l’enquesta de pastoral educativa 
realitzada a finals del curs passat (2019/20), l’Alexis Bueno facilitarà la reflexió i aportarà 
preguntes per al debat.  

Posterior espai de fòrum online sobre la taula rodona 
Es tracta d’obrir la participació dels inscrits a la 14a JPE. Sempre des d’un esperit 
constructiu, tot i que no necessàriament “edificant”. És una aplicació del Moodle. 

Cloenda i pregària final  
Videocàpsula elaborada pel dep.Pastoral-FECC 

Enquesta de valoració 
L’elabora el Dep.Formació-FECC i apareix com enllaç al final del MOODLE 

Possible “espot” de l’editorial Edebé al final de tot. 
L’editorial ha de facilitar aquest petit vídeo per tal de posar-lo al moodle.  

 

         INSCRIPCIÓ 

- Per sol·licitar-la podeu anar al formulari que trobareu a la pàgina web  http://www.escolacristiana.org 
(Cliqueu a Accions Formatives de la banda dreta de la pàgina d’inici).  
O bé podeu clicar directament sobre l’ enllaç: 

INCRIPCIÓ A LA 14a JORNADA DE PASTORAL EDUCATIVA 

- Aportació per a despeses per participant, 

o Participants d’entitats adherides a la FECC: 40€ 

o Altres: 56€  

 

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. 

 

 

http://www.escolacristiana.org/
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=301


 

 

- 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: 12 de març de 2021 a les 12:00h 

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

 

           LLOC DE REALITZACIÓ 

ONLINE 

S’enviarà l’enllaç d’accés a la plataforma a l’adreça de correu electrònic indicada en la inscripció.  

 

           ORGANITZA 

 

     

            

           PATROCINA 
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