
Presentació. 

Tots estem d’acord en tenir cura de la comunitat educativa,
més encara en el marc de l’actual sensibilitat eco-social arran
de la pandèmia del COVID-19. Si bé l’atenció curosa és un
vector transversal en les institucions educatives, cal evitar 
 recloure l’acció pastoral en l’àmbit sòcio-sanitari, perdent de
vista el motor “com-passiu” que la posa en marxa.

D’aquí que el lema  “Activa la mirada CUR(i)OSA”, atenent
tant la mirada compassiva com també la invitació a l’obertura
envers els altres i l’Altre. Una invitació a “mirar les coses com
Jesús les mira” (Fp 2). (més info)

Destinataris.

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

Els continguts asincrònics els tindreu disponibles del 7 al
13 de febrer. Els continguts sincrònics s’esdevindran el
divendres 11 de febrer, de les 11:00 a les 13.30h a través
d’aules virtuals (zoom).

Online. Del 07 al 13 de febrer de 2022
Codi: J2201.01

Inscripció

Podeu trobar inscripció al WEB DE FORMACIÓ DE LA FECC
o bé clicar directament aquest enllaç:

INSCRIPCIÓ A LES 15es
JORNADES DE PASTORAL EDUCATIVA

(ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ 
REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA)

 
Preu: 60€ Participants d’entitats adherides a la FECC

(84€ per altres participants)
 

Totes les targetes són vàlides. El pagament cal fer-lo
mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les
de crèdit com 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 la Fundació
Escola Cristiana de Catalunyaes quedi cap registre de dades
de les targetes. 

Data límit d’inscripció: 
3 de febrer de 2022 a les 12:00h 

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

Organitza: Patrocina:

https://www.youtube.com/watch?v=Vo2uWpTAiJQ
http://www.pastoralfecc.cat/2021/09/13/activa-la-mirada-curiosa-lema-fecc_pastoral-pel-curs-2021-22/
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/
http://www.escolacristiana.org/GestioServeis2/login2.aspx?ReturnUrl=%2fformacio%2ffullinscripcio.aspx%3fidf%3d3038&idf=3038
http://www.escolacristiana.org/GestioServeis2/login2.aspx?ReturnUrl=%2fformacio%2ffullinscripcio.aspx%3fidf%3d3038&idf=3038
http://www.escolacristiana.org/GestioServeis2/login2.aspx?ReturnUrl=%2fformacio%2ffullinscripcio.aspx%3fidf%3d3038&idf=3038


Continguts asincrònics
(disponibles del 7 al 13 de febrer al moodle de la FECC)

Continguts sincrònics
(divendres 11 de febrer de les 11:00 a les 13:30)

Paraules de
benvinguda.
Amb Meritxell
Ruiz, Secretària
General - FECC

Pregària amb
l'himne "MIRA", 
del grup CALIU
(SAFA-Horta).

Video-ponència 1: "La mirada que cura"
Josep Otón és catedràtic d’ensenyament secundari
en un institut públic, doctor en Història i professor a
l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelo-
na. Ha escrit diversos llibres sobre interioritat, espiri-
tualitat i el fet religiós en el món actual. 

Resum: Educar és ensenyar a mirar. És aportar eines per adreçar la
mirada a la realitat, als altres i a un mateix. En un món que
invisibilitza determinats problemes, l’objectiu de l’edu-cació de la
mirada és ensenyar a tenir cura, a responsabilitzar-se, i així assumir
la nostra capacitat per transformar la realitat, és a dir, per curar. 

Video-ponència 2: "El lideratge en les cures del
projecte de pastoral"

Em dic Doro Carbó. Sóc una apassionada de
l'educació i a això m'he dedicat. La meva vida
professional ha estat vinculada als centres educatius
de les Filles de la Caritat, amb qui he treballat 
 durant 35 anys. He portat el barret de professora,
directora, cap de pastoral i membre de l'equip
gestor, però el que més importa de tot això és el que
he après com a persona i l'estimació que he rebut. 

Resum: En una societat on tot sembla escolar-se com l'aigua, on els
compromisos no tenen valor i on tot vincle sembla efímer, liderar la
pastoral educativa sembla un encàrrec impossible. Us convidem a
reflexionar sobre alguns trets (reals) del lideratge i el model
d'alguns líders que van intuir que, més enllà del coneixement tècnic i
els bons resultats dels indicadors, cal transcendir, experimentar la
trobada i cuidar l'altre. 

Video-ponència 3: "Acció pastoral, acció
comunicativa"

Resum: 
1.Els 3 pilars de la comunicació excel·lent; 2.Pastoral a l’escola:
coses que cal dir; 3.La importància de la credibilitat en el discurs
4.Jesús: una revolució més important que l’ipod; 5.Amenitza el teu
discurs; 6.Escoltar per arribar més lluny

Javier Alonso és director d'Entusiastics desde 2013,
que té com missió principal ajudar a persones a
augmentar la seva capacitat d'influència i impacte
personal en les seves interaccions quotidianes. 
En els últims anys en Javier ha col.laborat amb
l'esglèsia catòlica a Barcelona fent tallers grupals de
comunicació per presbiters, diaques i laïcs
compromesos amb l'esglèsia. Així mateix ha fet
webinars per les escoles gabrielistes.

Totes les vídeo-ponències comptaran amb un
espai virtual de diàleg posterior obert als
participants de les 15s JPE. 

11:00h. Lliurament 
11a edició del Premi 
Armengol-Mir

Adreçat a: Educadors de les escoles cristianes i professorat de
religió catòlica. Finalitat: Ppromoure la participació directa dels
educadors de les escoles cristianes i del professorat de religió
catòlica de les escoles catalanes en l’àmbit de la reflexió i la
innovació educativa en la didàctica de la religió i l’acció pastoral.
Veure edicions anteriors.

Luis López González. Doctor en Psicologia. Diplomat
en Ciències Religioses. Llicenciat en Edu-cació Física.
Ex-docent amb 27 anys d’experiència. Autor de
nombrosos articles i llibres sobre espiri-tualitat, com
ara La sensació de Déu; Contemplació; Envers una

pedagogia de la interioritat; El mestre atent; Escoles

que mediten.. entre altres.
Resum: Mirar no vol dir veure. Per tal de veure, cal mirar amb
consciència. Jesús mirava els altres només en ser-hi present i
admirava, alhora que compadia, a qualsevol persona. És la nostra
mirada com la de Jesús. Sabem nosaltres veure el que hi ha darrera
cada rostre de l’alumnat? (Ed. Infantil i Primària)

11:15 - 12:00h. Workshop 1: "Activa la mirada conscient"
(escollir en la mateixa plataforma JPE)

11:15 - 12:00h. Workshop 2: "La Bíblia com eina per educar
la mirada" (escollir en la mateixa plataforma JPE)

Joana Maria Serra Miró. Membre de la Frater-nitat
Missionera “Verbum Dei”.  Llicenciada en Teologia
Bíblica per l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Master
del professorat especialitat història per l’ensenya-
ment Eso i Batxilletat. Professora al Centre D’estudis
de Ciències Religioses de Mallorca ISUCIR. Acompa-
nyant en la pastoral juvenil en diferents àmbits.

Resum: En aquest taller ens plantejarem algunes qüestions sobre la
possibilitat de fer servir la bíblia com eina adequada per dur a
terme el nostre projecte pastoral d’enguany sota el lema “Activa la
mirada CUR(i)OSA”. Pot ser la bíblia un eina eficaç per activar la
mirada curiosa en el nostre alumnat?Pot el relat bíblic desvetllar la
sensibilitat i convertir-se en un mètode per realitzar el procés de
passar d’una mirada curiosa a una mirada curosa?... (ESO i BTX)

12:00 - 12:30h. Espai per propostes editorials. (També durant
la setmana. Hi haurà ampliació al BLOG de PASTORAL)

12:30 - 13:30. Taula rodona: "L’acció social en vincle
amb la pastoral educativa"
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Vo2uWpTAiJQ
https://drive.google.com/file/d/1ipcEIWN02IVeUFWynCx80NpT8VMz-J4o/view
https://drive.google.com/file/d/1ipcEIWN02IVeUFWynCx80NpT8VMz-J4o/view
https://drive.google.com/file/d/1ipcEIWN02IVeUFWynCx80NpT8VMz-J4o/view
https://drive.google.com/file/d/1ipcEIWN02IVeUFWynCx80NpT8VMz-J4o/view
https://sites.google.com/view/pastoralfecc/reflexi%C3%B3/premi-armengol-mir
http://www.pastoralfecc.cat/actualitat/

