
PROGRAMA DE LA JORNADA

09:15 Acolliment i recollida de documentació

09:45 Pregària inicial i parlaments

10:30 Ponència a càrrec de la Dra. Margarita  
 Bofarull: “Humanitzar la sexualitat. 
 Un repte per a la felicitat.”

11:15 Esmorzar

11:45 Tallers

13:30 Descans i visita a les editorials

14:00 Dinar

15:30 Acte musical

16:30  Eucaristia a la Catedral 

17:30 Comiat

INSCRIPCIONS
Del 20 de febrer al 19 de març
http://www3.escolacristiana.org/jornada_prof_religio/

PREU
30 euros
Els acompanyants que desitgin dinar 
hauran d’abonar 12 euros
El pagament precisa la targeta de crèdit.
Consultes sobre la inscripció: 93 302 70 13

CERTIFICACIÓ
Es donarà un certificat d’assistència
a tots els participants

DESTINATARIS
Mestres i professors de religió
de les diòcesis amb seu a Catalunya
(obert a altres docents)

ADREÇA
SALA POLIVALENT
Carrer de n’Adolf Mas, 10
25280 Solsona
Tel. 973 48 00 50

Els tallers estan adreçats a les diferents etapes 
educatives; es tancaran quan s’hagin inscrit el nom-
bre màxim de persones establert.

Hi ha aparcament a Camp del Serra, pujada Pare 
Claret (davant casal Cívic), carrer Gaudí (darrere 
Sala Polivalent), avinguda Cardenal Tarancon (davant 
Escola Arrels II).

COL.LABOREN

ORGANITZEN

ensenyar 
i aprendre

XI jornada de mestres 
i professors de religió de les 

diòcesis amb seu a Catalunya

1 d’abril de 2017  
Solsona

Escola Arrels II: Av. Cardenal Tarancon, 45
Catedral: Carrer de les Campanes, 1
Sala Polivalent: Carrer de n'Adolf Mas, 10
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1. Al cor de l’Àfrica s’anuncia allò que va començar a 
Galilea
Nivell educatiu: Ed. Primària

Formadores: Emília Robles i Irene Paris

Guinea Equatorial–Educació i Sanitat.
R.D.G.A Kimbau–Sanitat i Educació–Gabon, contra el 
tràfic i explotació dels menors.
Togo barri de Lome–defensa dels drets dels infants i 
formació adults.
Chile–Missió a l’Aurcania–Educació i salut.

4. La classe de Religió... una possibilitat artística
Nivell educatiu: Tots

                     Formador: Martí Verdú

Plantegem un treball sobre la necessitat d’embellir 
el procés d’aprenentatge mitjançant la pintura, la 
música, la literatura o el teatre; aquelles mateixes 
possibilitats artístiques que, des de temps remots i 
fins avui, ens segueixen ajudant a viure el Misteri.

8. El cant dels mots és “Paraula”
Nivell educatiu: EI i EP

           Formador: Raül Benéitez

“La música ha de servir per a un propòsit; ha de ser 
una part més gran que un mateix, una part de la 
humanitat...” Pau Casals
Ens endinsarem, divertits, en un univers musical ple de 
propostes i recursos en clau d’una pastoral educativa i 
creativa, atenta i disponible al context d’avui. Presència, 
recolliment i projecció. Música i acció!

11. TIC i acció per dissenyar les millors classes de 
Religió. Tendències i metodologies des de l’Ed. Infantil 
fins a l’ESO 
Nivell educatiu: Tots

       Formador: Jesús Manuel Gallardo

Obtindràs eines digitals pràctiques per dur a terme 
una transformació de la teva classe de Religió en 
un entorn d’aprenentatge autèntic i significatiu, tot 
incorporant de manera senzilla les metodologies 
actives i innovadores amb coherència.

12. Cristians perseguits... i oblidats?
Nivell educatiu: ESO, Batxillerat 

Formadora: Marta García

En ple s. XXI, 1 de cada 6 cristians pateix persecució. 
Cada minut, 30 persones es converteixen en 
refugiades, moltes d’elles per la seva fe. A l’Iraq, els 
cristians ho han perdut tot, han preferit perdre la 
casa, la feina, els estalvis... fins i tot la vida abans de 
renunciar a Crist. Per què hi continuen fidels? Què 
ens poden ensenyar?

9. Amb FE o sense FE, el Fet religiós t’aFEcta!
Nivell educatiu: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

                                  Formador: Juanjo Fernández

Per què val la pena fer Religió? Per cultura, per la 
llengua, per protegir-nos del que no és autèntic, 
perquè ens proposa coses bones... Perquè és la nostra 
herència i l’hem d’administrar bé! Veniu a fer un taller 
per descobrir motius que podreu transmetre als 
vostres alumnes!

10. Ser competents per a un món divers i complex
     Nivell educatiu: Tots

     Formadora: Anna Eva Jarabo 

La complexitat de les nostres societats és un 
dels elements que més ha modificat el sentit de 
l’educació. “El repte dels sistemes educatius va 
més enllà de l’aprenentatge, perquè vol dir també 
conformar identitats i promoure un desenvolupament 
basat en principis de respecte per la dignitat 
humana, la igualtat de drets, la justícia social, la 
diversitat cultural, la solidaritat i un sentit de la 
responsabilitat vers els altres en un món”. Escriu 
Joan Mateo en el debat sobre el futur de l’educació 
a Catalunya que ha plantejat el Consell Escolar de 
Catalunya “Ara és demà”. 
De quina manera hi podem contribuir com a àrea 
de Religió? Quines són les competències que s’han 
d’adquirir per fer front de manera eficaç a situacions 
reals?

5. El primer anunci
            Nivell educatiu: Tots

            Formador: Xavier Morlans

El Tapís de la Misericòrdia: presentació visual del 
nucli de l’Evangeli en clau de primer anunci.

6. Com promoure la classe de “reli” entre alumnes amb 
“anticossos”
            Nivell educatiu: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

            Formador: Eloi Aran

Un 10% dels alumnes dels centres educatius es 
declaren catòlics practicants. Com promoure i 
“vendre”, doncs, la classe de religió davant uns 
usuaris aparentment aliens o adversos? Respondrem 
aquest repte mitjançant la metodologia de workshop 
(altrament dit “taller”).

7. Legitimitat i funcionalitat de la classe de religió en 
una societat laica, oberta i plural
Nivell educatiu: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

           Formador: Antoni Nello

El Taller pretén ajudar els professors de religió a 
aprofundir i a argumentar sobre el sentit i la utilitat de 
la classe de religió, oferint un marc de comprensió i 
obrint-se al col·loqui sobre les diverses interpel·lacions 
que aquesta qüestió ens planteja, a nosaltres i a la 
nostra societat.

2. Espiritualitat per al docent 

Nivell educatiu: Tots 

Formador: Jordi Castanyer 

Tot mestre, però potser particularment el de religió, 
ha d’estar imbuït d’actituds i de principis evangèlics. 
De “Mestre”, només en tenim un... (cf. Mt 23,8). 
Procurarem aprofundir-ne el mestratge, doncs.

3. L’Art medieval. Un Art simbòlic
Nivell educatiu: Tots 

Formadora: Montse Creus 

Conèixer la mentalitat de l’home medieval. Conèixer 
l’origen i el significat d’algunes representacions i 
iconografies de l’art medieval i la seva simbologia. 	  

	  

                                  Formador: 	  


