Proposta de primer anunci a les escoles cristianes
Benvolgut/uda,
Ens adrecem a vostè per oferir-li una eina d’animació de l’evangelització a
l’escola que conté,
Una presentació atractiva i actual de la vivència cristiana
Dirigida als pares i mestres de les escoles cristianes

1a Fase:
Un espectacle impactant:
“Misericòrdia: el secret dels 10 manaments”
Es tracta d’un espectacle que combina:
•

•
•

Cine amb passi i comentari de seqüències de pel·lícules actuals a
càrrec de Peio Sánchez, fundador de la Mostra de Cinema
Espiritual
Monòlegs àgils amb Xavier Morlans, conegut animador de
primer anunci cristià
Música en viu amb el teclista Antoni-Olaf Sabater, autor, entre
d’altres, de la música original de sèries com Ventdelplà i Olor de
colònia.

L’espectacle lliga la idea de l’any jubilar amb una recuperació viva i
actual del Decàleg educatiu i humanitzador més famós de la història:
Els 10 manaments
Es farà en dues sessions:
o
o

Dijous 19 de novembre: Manaments del 1r al 4t
Dijous 26 de novembre: Manaments del 5è al 10è
 Lloc: Sala d’actes, Jesuïtes del Clot (C. València 680)
 Hora: 20h
 No cal inscripció prèvia. Entrada gratuïta, aportació
voluntària.

2a Fase:
Formació intensiva de mestres i pares animadors del
mètode Vine i veuràs
A la fi de l’espectacle es farà una crida als pares i als mestres que se
sentin amb ganes de connectar de nou amb una vivència intel·ligent,

reconfortant i actual de la fe cristiana, animant-los a inscriure’s a la
sortida de l’acte o bé a les pròpies escoles en una d’aquestes dues
modalitats:
A. Pares i mestres que desitgin assistir com a “receptors” a les

reunions en petit format “Vine i veuràs”, que tindran lloc a partir
d’abril de 2016 a la pròpia escola. La inscripció s’ha de lliurar a
l’equip pastoral de la pròpia escola
B. Mestres i pares que se sentin cridats a fer un curset intensiu

per a ser animadors d’aquestes trobades. L’Escola Diocesana
d’Evangelització, vinculada a la Delegació Diocesana d’Apostolat
Seglar de Barcelona, assumirà aquesta formació (quatre dissabtes
alterns: els dies 9 i 23 de gener i 6 i 20 de febrer, de 10 a 13h, al
Seminari Conciliar de Barcelona (c. Diputació 231, Barcelona).
La inscripció es pot fer a dseglar@arqbcn.cat
3a Fase:
Constitució dels equips de mestres i pares animadors de
les trobades Vine i veuràs a la pròpia escola.
Febrer/Març 2016.
4a Fase:
Abril 2016, comencen les trobades de Vine i veuràs amb
els pares i mestres que s’hi van apuntar i d’altres que vulguin.
• El mètode Vine i veuràs preveu 12 trobades a repartir
segons la freqüència que cada escola decideixi.
• És aplicable també a trobades amb els pares dels
alumnes
que
realitzen
activitats
pastorals
extraescolars.
Queda en mans de l’animació pastoral de cada escola el
seguiment de l’experiència.
Comptem amb tots i cadascú. Us hi esperem!
Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Delegació Diocesana d’APOSTOLAT SEGLAR
Fundació UNAVEU
Per a més informació, adreceu-vos a rmpique@escolacristiana.org
Barcelona 19 octubre 2015

