L’Escola de Pastoral (EdP13):
Títol d’expert en pastoral educativa
Una escola cristiana ha de tenir com una de les seves
columnes vertebrals un pla i una acció pastoral que
abasti tots els nivells educatius i membres de la
comunitat educativa.
L’EdP ofereix una formació específica per tal de
desenvolupar aquesta tasca complexa i transversal.
Per això va néixer l’EdP, que el proper curs 2020-21
celebra la seva 13a edició.

1. A qui va adreçada l’EdP?
A tota aquella persona que desenvolupa el rol de
coordinador de pastoral d’un centre educatiu ja en
actiu.
A tota aquella persona que forma part de l’equip de
pastoral d’un centre i es vol formar per tal d’adquirir
les competències per esdevenir-ne el coordinador.
A tota aquella persona que, per interès personal o
vinculació amb la matèria de religió, desitja poder dur
una tasca evangelitzadora amb qualitat al seu centre
educatiu.

2. El temps i l’espai de l’EdP
•

22 crèdits ECTS de reconeixement universitari.

•

220h de treball. (6.30h/dia)

•

34 sessions formatives.

•

29 sessions presencials (190h)

•

5 sessions no presencials / Treball personal (30h)

•
•

9.30 h

Inici

11 – 11.30

Esmorzar

Dimecres de dedicació exclusiva (“el meu
dimecres”)

13.30

Dinar

14.30

Tornem‐hi

Les sessions tenen lloc a la seu de la FECC (c/ dels
Àngels 18), llevat de les sortides (Montserrat, etc)

17.00

Acabament

3. Consideracions acadèmiques
i laborals de l’EdP
•

És un títol propi de la Facultat de Psicologia i
Ciències de l’Educació i de l’esport, Blanquerna,
de la URL

•

La FECC pot gestionar l’EdP com un permís
individual de formació (PIF). La nostra previsió, és
que es pugui bonificar tot l’import del curs

•

També té efectes pels estadis

4. Metodologia de treball de l’EdP
Treballem l’EdP a través de...
• Exposicions
• Treball en grup
• Estudi i lectura personal
• Estudi i realització del projecte
• Participació activa
• Àmbits de debat
• Accions d’avaluació i autoavaluació
• Simulació de casos
• Suport de MOODLE...

5. Competències de l’EdP
L’alumne de l’EdP assoleix les següents competències:
•

Comprendre la Pastoral Educativa com a compromís i acció de
tota la comunitat educativa

•

Fer de la Pastoral Educativa un element de transformació de la
realitat sociocultural de l’entorn

•

Tenir presents els alumnes com a protagonistes de la Pastoral
Educativa

•

Valorar la Pastoral Educativa com a element transversal
d’identitat cristiana en totes les accions educatives del centre

•

Elaborar o avaluar elements del Pla de Pastoral Educativa
institucional i local

6. Continguts de l’EdP
Mòdul 1. (15 sessions)
VISIÓ PERCEPTIVA

Mòdul 2. (13 sessions)
VISIÓ ANALÍTICA

Mòdul 3. (6 sessions)
VISIÓ PROJECTIVA

• La nostra realitat pastoral
• Els destinataris de la
pastoral educativa
• Les respostes que donem
• Les relacions a la pastoral
• El context històric,
cultural, religiós
• Introducció al treball
d’interiorització

Anàlisi de la societat juvenil
actual
• Sociologia i pastoral de
conjunt
Anàlisi del fet religiós i de
l'Església
• Eclesiologia
• Cristologia
• Jesús i el seu missatge
• Teologia de Maria de
Natzaret
• Ciència i fe
• Eines per a l’evangelització

• Dimensions de la Pastoral
Educativa
• El Pla de la Pastoral
Educativa
• Elements bàsics del Pla de
Pastoral Educativa

7. Avaluació de l’EdP
1. L’assistència
2. La participació activa.
3. La realització dels exercicis d’avaluació.
A cada mòdul hi ha com a mínim
•

Activitat d’avaluació

•

Activitat d’autoavaluació

•

Treball no presencial. Dossier de seguiment.

Valoració numèrica del 0-10
(Adequació a les qüestions plantejades, Coherència, Consistència en les
respostes, Aportacions pròpies.)

Es contempla la convocatòria de setembre.

8. Preu de l’EdP
El preu de l’EdP 13 és de 2.050 €.
Aquest preu inclou:
•

La inscripció en la Facultat

•

La matrícula al curs

•

La formació al llarg de tots els mòduls del curs.

•

Els àpats durant les setmanes de formació.

No inclou els drets per l’expedició del títol oficial
El pagament es realitzarà en dos terminis: octubre i
desembre de 2020.

9. Previsió de l’EdP pel COVID19
La FECC garantirà les mesures de protecció que
s’estableixin, concretament de neteja i de distància
de seguretat
L’EdP començarà a finals de setembre (23s)
En cas necessari, es procedirà a treballar a distància
mitjançant la plataforma Moodle i plataformes de
comunicació online

10. Inscripció a l’EdP
Cal omplir l’aplicatiu d’inscripció de la FECC
... i aportar la documentació necessària: títol
acadèmic, DNI, etc.
El període d’inscripció finalitza el 9 de setembre
Els alumnes rebran immediatament les primeres
instruccions per seguir el curs

i... benvinguts!

