
Dia: Divendres 10 de febrer

Lloc: Centre salesià Martí-Codolar
(Metro L3-Montbau)
Av.Cardenal Vidal i Barraquer, 15
08035-Barcelona

Horari:
08:30h Acollida
09:00h Benvinguda
09:15h Pregària
09:30h Conferència: 

                      "No tingueu por                               
                          (l’escola cristiana 
                            davant la 
                             creixent                 
                             por al futur)". 
                          Amb el Dr.                            
                          Gregorio Luri.

10:30h Presentació del tema
monogràfic:

                   "Educació, religió i 
                        espiritualitat" de 
                        la revista 
                          Qüestions de 
                           Vida Cristiana. 
                         Amb el Dr. David 
                          Jou (President de 
                      la Fundació Joan 
                Maragall)

11:00h Esmorzar i showroom
editorial

11:45h  Lliurament de la primera
edició del "Premi Encoratja!"de
promoció del Pacte Educatiu
Global. 

12:15h Tallers 1 

12:45h Tallers 2 

13:30h  Cloenda amb la versió
acústica de l'himne "l'Eco del
cor" (UBUNTU)
Videoclip de "l'Eco del cor"

14:00h Possibilitat de quedar-se
a dinar qui ho desitgi. 

Preu:

Membres de la FECC: 60€
            (ídem + dinar: 71€)

No-membres de la FECC: 84€
             (ídem + dinar: 95€)

Tallers: S'ofereixen cinc
tallers en relació amb la
publicació "Educació, religió i
espiritualitat". Cada taller
dura 30min i se n'oferirà dues
tandes. Cada participant ha
d'escollir-ne dos. Es
prioritzarà l'elecció segons
ordre d'inscripció temporal. 

Taller 1: "Per què una escola
cristiana avui?". Amb
Meritxell Ruiz. Secretària
General de la FECC. 

Taller 2: Sobre "La identitat
de l'escola catòlica per a
una cultura del diàleg". Amb
Dr. Andreu Ibarz. FPCEE-
Blanquerna. 

Taller 3: "Les dificultats de
parlar de religió". Amb
Carles Armengol. Director
General del Departament
d'Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya. 

Taller 4: "Educar als
educadors en la identitat
cristiana". Amb Eloi Aran.
Cap d'Àrea d'indentitat i
Missió de la FECC. 

Taller 5: "Pedagogia de la
interioritat a l'escola". Amb
Anna Mª Rifà. "Escola
atenta" - Vedruna

INSCRIPCIONS 
OBERTES!!!

https://www.google.com/maps/place/Resid%C3%A8ncia+Salesiana+Mart%C3%AD-Codolar/@41.4293589,2.1462742,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4bd5152996a5b:0x242b5000f7311cad!8m2!3d41.4287183!4d2.1494309
https://youtu.be/lP5LSjwbOfQ
https://www.pastoralfecc.cat/premi-encoratja/
https://open.spotify.com/album/5WhP2JfopOpUCHCZxutNKI?si=4eaMz1nsRp-FqhRXmdZUpA


INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Podeu fer la inscripció clicant al següent enllaç:

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

El dia anterior a la sessió rebreu per correu electrònic l’enllaç d’accés al moodle on trobareu la informació relativa a la Fira, i
posteriorment el material compartit pels ponents de la jornada.   

L’import d’aquesta jornada és de 60€ per a participants d'entitats adherides a la FECC (71€ si s'escull
l'opció amb dinar) i de 84€ per a altres casos (95 si s'escull l'opció amb dinar). 

En finalitzar la jornada hi ha l'opció de quedar-se a dinar al mateix espai que acull la jornada per un import d'11€ per persona que
es cobraran al mateix moment de fer la inscripció en cas d'indicar l'opció de quedar-se a dinar. (Nota: aquest import no serà
reemborsable en cas de decidir finalment no quedar-se a dinar)

Totes les targetes són vàlides, tant les de crèdit com les de dèbit, i no cal que coincideixi el titular de la targeta amb el nom del

participant. És un sistema totalment segur, gestionat directament per l'entitat bancària, i la FECC no té accés al registre de

dades de les targetes. Si desitgeu un rebut, sol·liciteu-lo a administracio@fecc.cat  

La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi fet el pagament.  

Devolucions en cas de baixa: 

Fins al 8 de febrer totes les baixes comunicades per correu electrònic tindran dret a la devolució de tot l'import pagat (l’entitat

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

Les baixes comunicades el 9 de febrer tindran dret a la devolució del 50% de l’import.

En baixes comunicades el mateix dia 10 de febrer o no comunicades, no es retornarà cap quantitat

Data límit d’inscripció: fins el 8 de febrer (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

www.fecc.cat/xvi-jornada-de-pastoral-educativa/

El menú consisteix en un buffet autoservei amb amanides, 2 primers, 2 segons (Carn i Peix), acompanyaments, postres, pa, vi,
aigua, i cafès

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

(*) En cas que no us sigui possible el pagament per targeta, feu la inscripció igualment arribant fins a la passarel·la de pagament. En

aquest moment ja ens hauran quedat enregistrades les vostres dades, i només cal que ens feu un mail a formacio@fecc.cat

sol·licitant pagament per transferència, i us indicarem el número de compte. 
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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.

FUNCIONAMENT DE LA JORNADA

La Jornada té una part comuna per a tots els assistents, i una altra on han d'escollir dos tallers d'entre cinc opcions possibles.

Durant la pausa-cafè, hi haurà una Fira d'editorials amb les novetats per aquest àmbit. 

En finalitzar la jornada hi ha l'opció de quedar-se a dinar al mateix espai que acull la jornada

https://www.fecc.cat/xvi-jornada-de-pastoral-educativa/
http://www.escolacristiana.org/
mailto:fecc@escolacristiana.org
https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es
https://www.youtube.com/@fundacioescolacristiana

