
 

 

 

 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 totes els nivells educatius i tots els membres de la comunitat educativa.  
 

Tots els coordinadors 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, en 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. 
 
 

 Destinataris: 
 

S’adreça a tots els qui desenvolupen o hauran de desenvolupar un servei d’animació, coor-

dinació de la Pastoral a les escoles cristianes i també a d’altres agents de pastoral que hi 

estiguin interessats. 
 

 

 Objectius: 
 

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

- comprendre la Pastoral Educativa com a compromís i acció de tota la comunitat edu-

cativa. 

- 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.  
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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] 

 

 Formadors: 
 

Els formadors que impartiran la docència a l’Escola de Pastoral són professionals amb conei-

xements i experiència acreditada en els camps respectius. L’Escola de Pastoral serà coordi-

nada per Rosa Maria Piqué, cap de l’àrea sòcio-educativa 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) 

 
 Calendari i horari: 
 

 

Data: l’Escola de Pastoral es realitzarà els dimecres. Començarà el 20 de setembre 

i es desenvoluparà al llarg de 34 setmanes. 

Horari: les sessions començaran a les 9.30 del matí fins a les 17.30 de la tarda.  

Modalitat: presencial i a distància. 

Durada: 220 hores totals, de les quals 190 seran presencials i 30 a distància per a la 

realització dels treballs i el projecte.   

 
 Avaluació: 

Per superar el curs serà necessari  

 una assistència mínima del 80%.  

 realització de treballs i del projecte.  

 
 Preu: 

El preu de l’EdP10 és de 1.950 €. Aquest preu inclou la inscripció a 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 d’expedició del títol.  
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El pagament es realitzarà en dos terminis: octubre i desembre de 2017. 

La previsió és que, mitjançant un permís individual de formació (PIF), la participació a l’EdP 

generi un dret de bonificació a les quotes de la seguretat social de com a mínim 5.700 € per 

participant, a distribuir en dos anys. 

 

 

Inscripció:  http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2211 

 

 

 

 

Inscripcions fins al 8 de setembre de 2017 
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