
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encarem  

l’11a Jornada de Pastoral Educativa 

amb el desig de trobar-nos de nou 

  

 

 
 

PRESENTACIÓ 

 

Llegim en les paraules de Lluc: "D’això, vosaltres en sou testimonis". Els 

deixebles van ser testimonis, ho van veure, recordar i explicar, i nosaltres ens 

sentim cridats a donar aquest testimoniatge de vida, de fe, d’alegria, de goig... la 

gràcia abundosa actuarà en nosaltres (Ac 4, 33) 
 

En aquestes paraules centrarem la jornada d’enguany: ser testimonis de fe en el 

dia a dia, en la tasca professional que desenvolupem a l’escola, en les situacions 

que se’ns presenten, amb els companys, amb els alumnes compartint l’alegria i el 

goig de saber-nos fills d’un mateix Pare. 

 
 

A QUI S’ADREÇA 

 

La jornada s’adreça a mestres, professors i totes les persones amb interès a dedicar 

un temps a la reflexió, a la formació, a l’intercanvi... a potenciar la nostra tasca 
diària des de l’afecte, el bon fer i el treball compartit. 

 
 
 

       Fundació Escola Cristiana de Catalunya           

11a Jornada de Pastoral Educativa 

 
 

Ell, en el vespre de Pasqua, obre la ment dels deixebles al misteri de la seva mort i resurrecció, i els diu:  

                                  "D’això, vosaltres en sou testimonis"  (Lc 24,48)  
 

Barcelona, 2 i 3 de febrer de 2018 
Seminari Conciliar de Barcelona 

                                                                                             Codi de la Jornada:  J1804   

  
 



PROGRAMA 

 
 

DIVENDRES 2 de febrer 
 

09.00 Arribada, acollida i lliurament del material 

09.15 Pregària i presentació de la Jornada 

10.00–11.30 

 
Ponència,   
 

DÉU. DÉU? DÉU! L’experiència religiosa dels infants, 

nens i joves 
Sra. Yolanda Otal 

 

Els alumnes, protagonistes del seu procés educatiu, desenvolupen la seva 
experiència religiosa al llarg de la vida. Ens és de gran ajut poder conèixer 
aquestes etapes evolutives per acompanyar-los en el desvetllar de la fe, donant 
eines que els ajudin a apropar-se al Transcendent.   

“Tot té el seu moment i cada cosa el seu temps”. Eclesiastès (Cohelet) 3,1 
 

11.30-12.00 Pausa café  

12.00-13.30 
Espais pràctics 

(cal escollir-ne un per a divendres i un per a dissabte  

en formalitzar la inscripció)  
  

 

1.  
 

 

Testimoni i  

pastoral a través 

del joc 
 

(Tots els nivells) 
 

 
Moises Martinez  

 

2.  
 

 

Aprenem la bellesa 

del silenci 
 

(Tots els nivells) 
 

 
 
Carmina Mas  

 

3. Només  

DISSABTE  
 

Imatges  

cinematogràfiques  

que ens fan ser 

testimonis 
 

(Tots els nivells) 

 
Montserrat Claveras 

 

4.  
 
 

L’escola cristiana, 

per la conversió 

ecològica  
 

(Tots els nivells) 
 
 

 
Pau Cardoner 

 

5. 

 
Música sense por 

 

(Tots els nivells) 
 

 
 

Natalio Gonzalez 

 

6.  
Tots podem ser 

missioners? 
 

(Ed. Primària i ESO) 
 
 
 
Eva Jorge-Aurora Picó  

 

7.  
El cant dels mots 

és “Paraula” 
 

(Ed. Infantil i Ed. Primària) 
 
 

 
 

Raül Benéitez 

 

8.  
Com fer servir els 

nous recursos 

digitals de la FECC 

per a la Pastoral 
 

(Ed. Infantil, Ed. Primària)  
 
Toni Matas 
 

 

 

 

 

13.30-15.00 
DINAR al menjador del Seminari  
(i sortida cap als llocs de visita)  



15.30-17.30 

 

Visites guiades didàctiques a l’espai escollit 
 

1. L’Espai Interreligiós: pedagogia de la convivència en 

una societat amb diversitat religiosa (Migrastudium) 

2. Basílica Santa Maria de Mataró. VISITA i recorregut 

virtual 

3. Museu diocesà de Barcelona. L’art, un bon guia per a 

l’acompanyament.  

4. Catedral de Barcelona. Descobrim la llum de l’evangeli a 

la Catedral de Barcelona.  

5. Sant Pau del Camp. Àntic monestir benedictí; treballarem 

el romànic millor conservat de Barcelona. 

6. Temple de la Sagrada Família (es farà un grup d’Ed. Primària i 

un altre d’Ed. Secundària i Batxillerat una vegada arribeu allà).  

 

 
 

 

DISSABTE 3 de febrer 
 

09.00- 10.30 

Ponència,   

Lorenzo Milani: l’escola com a vuitè sagrament 
 

Sr. Miquel Martí i Sr. Manu Andueza   

 

Coneixerem Lorenzo Milani, pedagog, i la presentació que fa d’ell el Papa Francesc. 

Treballarem la proposta educativa Dignificació de la llengua i potenciació del 
raonament, tot donant als infants el sentit del temps i la consciència de la classe 
social a què pertanyen i superant el desfasament cultural històric per la seva 
condició humil. 
I els alumnes d’aquesta escola, l’escola Barbiana, van escriure ara fa 50 anys la, 
“Carta a una mestra”, on es recull l’esperit de treball, les experiències viscudes, la 
motivació, l’estima... a la fi un model d’escola per a la reflexió. 

 

10.30-11.00 Pausa cafè 

11.00-12.00 Celebració de l’Eucaristia  

12.00-13.30 
Espais pràctics 

(cal escollir-ne un per a divendres i un per a dissabte  

en formalitzar la inscripció) 

13.30-14 Lliurament de certificats a cada espai pràctic 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Raonament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Classe_social
https://ca.wikipedia.org/wiki/Classe_social


PRESENTACIÓ DELS ESPAIS PRÀCTICS 

 

Espais pràctics  Formador/a Presentació 

1.  
Testimoni i pastoral a 
través del joc 
 

 
Adreçat a  
tots els nivells 

Sr. Moisès Martínez 
 

 

El desenvolupament integral de les 
persones creix de manera especialment 
efectiva a través del joc. En aquest taller 
experiencial explorarem com el 
potencial del joc-metodologia Biopolis 
aporta innovació, creativitat i 
excel·lència en l'acompanyament 
pastoral, tant de docents com 
d'alumnes per a un millor testimoni 
humà i espiritual. 
 

 

2.  
Aprenem la bellesa 

del silenci 
 
Adreçat a  
tots els nivells 

Sra. Carmina Mas 
Bufanúvols  

 

És bo fer moments de silenci per tal de 
descobrir en el més íntim del nostre cor 
aquella pau  profunda que ens ajuda a 
asserenar-nos i valorar la bellesa del 
món que ens envolta i de tots els qui 
tenim al nostre costat. En aquest espai 
veurem diferents tècniques per fer 
silenci interior a l’aula. 
 

 

3.           Només  

DISSABTE  
 

Imatges 
cinematogràfiques 

que ens fan ser 
testimonis 

 
Adreçat a  
tots els nivells 
 

Sra. 

Montserrat Claveras  

Veure diferents escenes de pel·lícules 
que ens ajudaran a ser testimonis de la 
veritat, de la vida, de la bellesa, del 
camí de Jesús. Exposar diferents 
activitats i propostes per treballar a 
 lase. 

4.  

L’escola cristiana, per 
la conversió ecològica 

 
Adreçat a  
tots els nivells  

Sr. Pau Cardoner  

 
 
 
 
El Papa, a la Laudato si, encoratja els 
cristians a participar de la necessària i 
urgent conversió ecològica de les 
nostres societats. El nostre testimoni 
com a cristians ha de servir també per 
afrontar la crisi socioecològica. Quina 
mena d’educació ambiental podem fer 
des de l’escola cristiana? Què pot 
aportar la fe a l’educació ambiental? En 
aquest espai es presentarà una 
proposta de marc teòric de l’educació 
espiritual ecològica i es donarà espai 
per crear una activitat d’escola en 
aquesta línia. 
 
 
 
 



5.  
Música sense por 

 
Adreçat a  
tots els nivells 

Sr. Natalio González  

 

Perdem la por a crear les nostres 
pròpies cançons per posar música al 
nostre testimoni, al lema del curs, a tot 
allò que volem ensenyar... Amb unes 
senzilles indicacions és més fàcil del que 
sembla, i ho comprovarem amb una 
sessió pràctica. 
 

6. 
Tots podem ser 

missioners? 
 
Adreçat a Ed. Primària i ESO 

 

Sres. 

Eva Jorge i  
Aurora Picó 

 

El projecte interdisciplinari que us 

presentem pretén relacionar diverses 

matèries amb la finalitat de 

desenvolupar les competències que 

generen valors de solidaritat i 

compromís.  

Us proposem, doncs, l’aventura de 

crear una MISSIÓ. 
 

7. 

El cant dels mots és 
“Paraula” 
 
Adreçat a Ed. Infantil i Ed. 
Primària  

 

Sr. Raül Benéitez 

 

“La música ha de servir per a un 
propòsit; ha de ser una part més gran 
que un mateix, una part de la 
humanitat...” Pau Casals  
Ens endinsarem, divertits, en un univers 
musical ple de propostes i recursos en 
clau d’una pastoral educativa i creativa, 
atenta i disponible al context d’avui. 
Presència, recolliment i projecció. 
Música i acció! 
 

8. 
Com fer servir els 
nous recursos digitals 

de la FECC per a la 
Pastoral 

 
Adreçat a Ed. Infantil i Ed. 
Primària  

 

Sr. Toni Matas 

 

“El mitjà influeix la percepció del 
missatge.” (M. McLuhan) 
Una pastoral educativa sense recursos 
digitals fa que el seu missatge 
sembli antiquat. 
Si voleu aprendre a fer servir els nous 
recursos digitals de pastoral i com 
captar millor l’atenció dels vostres 
alumnes, no us perdeu aquesta sessió! 
 

 
INSCRIPCIÓ 

Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç: 

http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=262 

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 

o Participants d’entitats adherides a la FECC: 80 € ( inclou dinar del divendres) 

o Altres: 100 € ( inclou dinar del divendres) 

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit 
con les de dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

 

http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=262


escolacristiana.org 
Àngels 18, 6è 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 

 

escolacristiana.org 
Àngels 18, 3r. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 

 

 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució 
de l’import pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on 
s’ha fet el pagament.) 

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 
 El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la per-

sona –física o jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el 
rebut. Així es pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi 
fent càrrec del cost i, per tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les 
targetes. 

 Data límit d’inscripció: fins el 29 de gener (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i 
s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 

 

                     LLOC DE REALITZACIÓ 

Seminari Conciliar de Barcelona. Carrer de la Diputació, 231. 08007 Barcelona.       Mapa del lloc 
 

ORGANITZA 

 

     

 

 

mailto:fecc@escolacristiana.org
mailto:fecc@escolacristiana.org
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Diputaci%C3%B3,+231,+08007+Barcelona/@41.3881041,2.161085,16.37z/data=!4m2!3m1!1s0x12a4a28cdd5557c9:0x7e3dac1c9ec2e954

