Disseny, implementació i avaluació del pla de
pastoral

Destinataris
Curs per a totes les etapes educatives. Adreçat especialment a agents de pastoral
educativa amb responsabilitats dins els equips de pastoral dels centres.
Important: Per realitzar el curs caldrà disposar d’un dispositiu amb connexió a
Internet, àudio, micròfon i càmera.
Objectius
• Analitzar la realitat pastoral del centre i cercar les problemàtiques que es poden
plantejar.
• Buscar respostes creatives als problemes plantejats tot tenint en compte la
perspectiva de les diferents visions que hi intervenen.
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• Crear les pautes necessàries per elaborar un pla de pastoral amb futur.
• • Continguts
1.Anàlisi de la realitat pastoral: activitats, camps de treball, agents, equips, relació
amb altres realitats pastorals, virtuts, defectes...
2.Esbrinar què pot significar un problema de cara a la pastoral i trobar la manera
de resoldre’l.
3.Tenir en compte els gestos, paraules, accions... dels agents i destinataris de la
pastoral per tal de buscar possibles solucions als problemes que es plantegen.
4.Cercar respostes innovadores a l’acció pastoral.
5.Pla de pastoral 1. Missió, visió i valors.
6.Pla de pastoral 2. Línies i objectius estratègics.
7.Pla de pastoral 3. Processos.
8.Pla de pastoral 4. Procediments, eines i indicadors.
Formador Lluís Sierra. Formador d’educació secundària i universitària. Formador
i animador de grups de joves i pastoral. Participa en diverses organitzacions
socials. Amb experiència musical. Ha estat membre de l’equip directiu d’una
escola, coordinador de pastoral i coordinador d’ESO.
Lloc de realització Curs online.
Abans del curs, els participants rebran un mail amb instruccions per accedir a la
plataforma de la formació. Calendari i Durada
Data Inici: 20/01/2021 Data Finalització: 17/03/2021
Calendari aula virtual: 20/01/2021
Horari aula virtual: de 18h a 19h
Modalitat: Teleformació (amb una aula virtual recomanada)
Durada: 15h
Programa || Inscripcions
Data de l'esdeveniment:
Dimecres, 20. gener 2021 - 18:00 a Dimecres, 17. març 2021 - 19:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Fundació Escola Cristiana
▶️
Barcelona
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Barcelona
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