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CURS BÀSIC ACREDITAT DE
FORMACIÓ DE NARRADORS I
PORTERS EN GODLY PLAY

Àrea: Pastoral
PRESENTACIÓ
Godly Play és un mitjà de direcció espiritual i descobriment basat en principis del
mètode Montessori i el culte cristià. Pretén presentar de manera imaginativa les
històries de la Bíblia a nens i nenes i a gent de més edat.
Els infants tenen un sentit innat de la presència de Déu. L'enfocament de Godly Play
els ajuda a explorar la seva fe a través de les narracions. L'aprenentatge del
llenguatge religiós (històries sagrades, paràboles, acció litúrgica i silenci contemplatiu)
els ajuda a desenvolupar aquesta experiència espiritual a través del pensament
reflexiu, la sorpresa, el misteri, l'expressió artística i el joc.
Basant-se en els principis Montessori i desenvolupat mitjançant un pla curricular en
espiral, el mètode Godly Play serveix per a la infància primerenca, intermèdia i
tardana… i més enllà.
Al curs bàsic entrem de ple en el mètode i en l'espiritualitat infantil, i ens formem per
ser facilitadors de les experiències del Misteri, sense interposar-nos ni deteriorar
l'experiència de Déu que els infants tenen; al contrari, anem aprenent a trobar el
nostre lloc en el cercle per a ser instruments i posar-nos al servei dels nens.

DESTINATARIS
Curs adreçat a docents, educadors, agents pastorals, sacerdots, pastors,
religioses/os, mares, pares...
Aconsellem dur roba còmoda per a poder treballar de manera distesa. A estones
treballarem asseguts a terra (us facilitarem màrfegues, però podeu dur la vostra
tovallola si ho creieu convenient) tot i que hi haurà cadires disponibles per qui ho
necessiti. També hi haurà l’opció de treure’s les sabates si es desitja.
Duu la teva ampolla i podràs reomplir-la les vegades que vulguis. Així reduïm l’ús de
plàstic.

OBJECTIUS

Aprendre el mètode Godly Play per ensenyar als nens l'art d'utilitzar el llenguatge
religiós cristià (paràbola, història sagrada, silenci contemplatiu i acció litúrgica)
amb la finalitat que siguin més conscients del Misteri de la presència de Déu en
les seves vides.
Poder crear un lloc segur per als nens on les seves idees, opinions i capacitats
siguin profundament respectades.
Experimentar tots els aspectes del mètode de Godly Play
Adquirir fluïdesa en les històries bàsiques i les seves pràctiques fonamentals.
Conèixer el marc teòric que sustenta la metodologia Godly Play.

INICI
21 de juny de 2022

FI
23 de juny de 2022

DURADA
24 hores

CALENDARI I HORARI
21, 22 i 23 de juny de 2022
de 09:00h a 13:45h i de 15h a 18.15h

(el curs inclou dinar)

MODALITAT
PRESENCIAL

LLOC D'IMPARTICIÓ
Aquesta formació es realitzarà

·

a les instal lacions de la FECC
c. dels Àngels, 18, 4a planta.
08001 - Barcelona
Telf.: 933027013

PREU
250 €
Veure l'apartat condicions econòmiques

FINANÇAMENT
Bonificable
Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS
1. Les històries (contingut i estructura).
2. Els gèneres (la seva finalitat i diferències).
3. Els temps (com estructuren el nostre treball).
4.
5.
6.
7.

FORMADORES

L'espai sagrat (diferències i teologia).
Els materials (qualitat, sentit).
Els rols dins la sala.
Les bases de l'Espiritualitat infantil.

8. El silenci contemplatiu.
9. L'ambient preparat de Godly Play.
10. El cercle de nens.
11. L'espiritualitat dels nens.
12. El pla curricular en espiral.

Inés Gil

FORMADORES
Maria Inés Gil, Missionera de Natzaret
Núria Miró, Missionera de Natzaret

Núria Miró

INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES
Preu i inscripcions
L’import d’aquesta acció formativa és de 250€ per participant.
Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 237,60€ per participant (sempre que es compleixin totes les
condicions (veure l’apartat “Bonificacions de la matrícula”)
Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que trobareu a la web de la FECC
www.escolacristiana.org en l’apartat Formació. O accedint directament a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/
En el cas d'escoles adherides a la FECC, i si el participant no ens ha indicat el contrari, facturarem l'import d'aquesta formació a
l'escola/entitat un cop iniciat el curs (allà us indicarem la forma de pagament, habitualment mitjançant REBUT DOMICILIAT).
Si l’escola NO es fa càrrec del pagament o el participant NO pertany a cap escola adherida a la FECC (cal que ens ho
indiqueu fent un mail a formacio@escolacristiana.org ) caldrà que, un cop realitzada la inscripció, seguiu les instruccions del correu
que rebreu, en el qual, i si queden places disponibles, us indicarem que feu una transferència per l’import de l’activitat al número
de compte ES32 2100-3200-94-2201233517, indicant en el concepte el codi del curs i els vostres cognoms. Haureu d'enviar el
comprovant de la transferència a formacio@escolacristiana.org
El període hàbil d’inscripció es clourà quan ja no quedin places disponibles i, com a molt tard, dos dies abans de l’inici de l’acció
formativa. Les accions que no tinguin el nombre mínim d’inscripcions s’hauran de suspendre, prèvia comunicació a les persones
inscrites.

Baixes
Si es notifica la baixa a la FECC per correu electrònic 7 dies abans de l'inici l’acció formativa, no es facturarà la formació i en cas
d’haver fet el pagament es retornarà l’import. En cas d’avisar la setmana anterior o bé no assistir al curs, es cobrarà tot el preu del
curs.

Documentació a enviar a la FECC prèviament a la realització del curs (IMPRESCINDIBLE)
Full d’inscripció signat i segellat pel titular del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un cop us haguem confirmat la vostra inscripció
anant a l’apartat "Formació" de la pàgina web, entrant a “Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada” i clicant al
símbol (+).
Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants dels centres que bonifiquin). El
model podeu obtenir-lo al web, clicant a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ En cas que l'entitat ja hagi
lliurat aquest document en un curs anterior fet dins de l’actual exercici, no cal tornar-lo a lliurar.
Certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no adherides a la FECC, o participants que
hagin

demanat

expressament

que

NO

els

tramitem

bonificació).

El

model

podeu

obtenir-lo

al

web,

clicant

a:

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/

Certificat d’assistència
Certificat FECC: Per rebre el certificat d’assistència cal haver assistit a un 75% de la docència presencial o de les aules virtuals, i
en cas que hi hagi teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador). També és imprescindible
haver lliurat la documentació del curs (documentació indicada a l'apartat anterior).
Certificat Godly Play: Per rebre el certificat oficial de Godly Play cal haver assistit al 100% de curs, les 24 hores de formació.

Bonificacions de la inscripció
IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal que l'entitat/escola disposi de remanent de crèdit de formació (si voleu que us
consultem el crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a gestio@escolacristiana.org)
Per tal de poder-vos bonificar l'import corresponent, cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem automàticament els
tràmits per a les escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou
entitat adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió (cost de la gestió: 12€/participant) cal que ens ho demaneu a:
gestio@escolacristiana.org
L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions: Real Decreto 694/2017, de 3 de julio i Ley 30/2015,
de 9 de septiembre
No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la
part presencial o aula virtual, la no superació de la part de Teleformació (en cas que n’hi hagi), la participació dels Autònoms, les
inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.
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