Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Escola de Pastoral 2020-2021: EdP 13
Títol d’Expert en Pastoral Educativa
Organitzat conjuntament amb la Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació i l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull
Presentació
La Pastoral
➔ Un tret d’identitat de l’escola cristiana
➔ Un eix vertebrador de l’acció educativa
➔ Un compromís de formació
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.
Els coordinadors i agents de pastoral que no han tingut una formació específica en pastoral (més enllà de la
formació teològica, catequètica o com a professorat de religió) haurien de participar, si més no, a l’Escola de
Pastoral. Progressivament, cal que més persones de l’escola es formin per tal de tenir veritables departaments de
pastoral amb professionals vocacionals, però també tècnicament preparats i formats.
Hi haurà una sessió informativa de l’EdP (online):
El dia 17/06/20 a les 16:00h. És gratuïta però requereix inscripció.

Cliqueu aquí

Destinataris
S’adreça a tots els que desenvolupen o hauran de desenvolupar un servei d’animació o coordinació de la Pastoral a
les escoles cristianes i també a d’altres agents de pastoral que hi estiguin interessats.

Competències
En finalitzar el curs, s’ha de ser competent per:
- 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

Continguts
1. L’animació pastoral de les escoles cristianes. Visió perceptiva. [2’5 crèdits]
a) La realitat pastoral que tenim, els nostres agents i destinataris.
b) Les respostes que donem des de la pastoral. Les respostes que voldríem donar.
c) Els contextos i les relacions a la pastoral.
2. L’animació pastoral des de les perspectives globals. Visió analítica. [2’5 crèdits]
a) Anàlisi sociològica de la societat actual.

b) Iniciació a la Cristologia, l’Eclesiologia i la Mariologia.
c) Competència espiritual.
d) Acompanyament personal.
3. La planificació pastoral participativa. Visió projectiva. [2 crèdits]
a) Dimensions de la Pastoral Educativa.
b) El Pla de Pastoral Educativa.
c) Línies, Objectius, Processos, Estratègies del Pla de Pastoral Educativa.
4. Experiències formatives pastorals. [1 crèdit]
a) Introducció a la interiorització en clau cristiana.
b) Introducció al diàleg interreligiós i multicultural.
c) Visita pedagògica-pastoral a un centre pilot.
5. Àmbits de debat pastoral. [1 crèdit]
a) Actualització teològica.
b) Planificació comparada.
6. Comunitat EdP. [1 crèdit]
7. Informes sobre lectures proposades. [1 crèdit]
8. Elaboració personal del Pla d’Animació Pastoral. [2’5 crèdits]
a) Adequació de la teoria a la pràctica pastoral local.
b) Propostes renovadores de la pastoral local.
9. Treball de tutoria grupal i individual. [1 crèdit]
10. Preparació i comunicació del Pla d’Animació Pastoral al claustre. [0’5 crèdits]

Activitats d’avaluació
En tractar-se d’un Títol d’Expert, algunes de les característiques de l’avaluació responen als criteris d’avaluació de
la universitat.
Per superar el curs serà necessària
•
una assistència mínima
•
la superació de treballs i del projecte

Formador
Els formadors que impartiran la docència a l’Escola de Pastoral són professionals amb coneixements i experiència
acreditada en els camps respectius.
L’Escola de Pastoral serà coordinada per Eloi Aran, cap de l’àrea de Pastoral i socioeducativa de la FECC.

Lloc de realització
Les sessions presencials es realitzaran a la 4a planta de la seu de la FECC
(c. dels Àngels, 18, de Barcelona. 08001)

Mapa del lloc

Calendari i horari
Dates: Els dimecres del curs escolar des del mes de setembre de 2020 fins al juny de 2021. Es desenvoluparà al
llarg de 34 setmanes.
Horari:les sessions començaran a les 9.30 del matí fins a les 17.00 de la tarda (aquesta formació inclou el
dinar)
Modalitat: Presencial i online

Durada:
220 hores totals, de les quals 190 seran presencials i 30 a distància per a la realització dels
treballs i el projecte.

Preu i finançament
El preu de l’EdP 12 és de 2.050 €. Aquest preu inclou la inscripció en la Facultat, la matrícula al curs i la formació
al llarg de tots els mòduls del curs. També inclou 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.
La previsió és que mitjançant un permís individual de formació (PIF), la participació a l’EdD generi un dret de
bonificació a les quotes de la seguretat social a partir d’uns 2.500 € per participant (en funció del cost salarial de
cada participant i de la seva assistència a la formació), a distribuir en dos anys. Això sempre que es compleixin els
requisits establerts per la normativa.
En el cas de les escoles adherides a la FECC, i un cop tinguem tota la documentació que us anirem demanant,
realitzarem automàticament aquest tràmit (a no ser que ens comuniqueu per escrit el contrari), i sense cap cost
afegit. (Per a més informació sobre la bonificació, poseu-vos en contacte amb el departament de Formació de la
FECC a través del mail: gestio@escolacristiana.org )

Inscripció
Les sol·licituds d’inscripció es formalitzaran a través del formulari que trobareu a la web de la FECC en
l’apartat Formació. Al final d’aquest document trobareu un enllaç directe a la inscripció.
➢

El període hàbil d’inscripció clourà el dia 9 de setembre (o quan ja no quedin places disponibles). En cas
de no tenir un mínim d’inscripcions aquesta formació serà suspesa, prèvia comunicació a les persones inscrites.

➢

Documentació a lliurar: Un cop enviada la sol·licitud, us respondrem amb les indicacions relatives a la
documentació que haureu de fer-nos arribar per confirmar la vostra inscripció.

➢

Baixes: En cas de voler-se donar de baixa, cal comunicar-ho per escrit a formacio@escolacristiana.org abans del
dia 9 de setembre

➢

Més informació: http://pastoralfecc.blogspot.com/

INSCRIPCIÓ A EdP13: CLIQUEU AQUÍ

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta.
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació. Si no ho esteu caldrà que tramiteu l’alta
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”.
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