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APRENDRE
ENSENYAR

17 DE MARÇ DE 2018

XII JORNADA DE MESTRES 
I PROFESSORS DE RELIGIÓ 

DE LES DIÒCESIS AMB 
SEU A CATALUNYA

B A R C E L O N A

Escola Sant Ignasi
Jesuïtes Sarrià

9-9:30 h

9:30 h

10:15 h

11 h

11:45 h

13:30 h

14 h

15:30 h

16:15 h

17:15 h

Acolliment i recollida de documentació

Pregària inicial i Parlaments

Ponència: «La passió per educar. Raons per a l’alegria»
a càrrec del Sr. Javier Cortés, expert en educació

Esmorzar i visita Editorials

Tallers

Visita Editorials

Dinar

Acte musical a càrrec de l’Escola de Música
Kostka-Jesuïtes Gràcia

Eucaristia

Comiat

PROGRAMA

Certificació
Es donarà un certificat d’assistència a tots els participants

Destinataris
Mestres i professors de religió de les diòcesis amb seu a Catalunya 
(obert a altres docents)

Inscripcions
Del 12 al 25 de febrer
http://www3.escolacristiana.org/jornada_prof_religio/

Preu 35 €
Els acompanyants que desitgin dinar hauran d’abonar 15 euros
El pagament precisa la targeta de crèdit. 
Consultes sobre la inscripció: 933 027 013

Adreça
Escola Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià
c/ Carrasco i Formiguera, 32 · 936 023 000 · 08017 Barcelona
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TALLERSTALLERS

1. Entre els meus braços
Formació teòrica-pràctica que proposa 
una mirada a la Bíblia a través de les di-
mensions corporal, emocional i espiritual. 
A través de les abraçades ens aproparem 
a textos Bíblics de gran transcendència 
com la trobada entre Adam i Eva o Jesús 
abraçant els nens.
Formador: Josep M. Nonay
Nivells: Ed. Primària · Ci. Superior · ESO

14. Fem atractiu el Currículum
Aquest taller té com a objectiu aprofun-
dir en les qüestions fonamentals del cur-
rículum a l’Ed. Infantil i Primària i oferir 
mitjans pedagògics per a comunicar-los 
de forma atractiva.
Formador: Ignasi Díaz
Nivells: Ed. Infantil · Ed Primària

12. Com fer servir els nous recur-
sos digitals de la FECC a Educació 
Infantil i Primària
«El mitjà influeix la percepció del mis-
satge.» (M. McLuhan) Una assignatura 
de religió sense recursos digitals fa que 
el seu missatge sembli antiquat. Si voleu 
aprendre a fer servir els nous recursos 
digitals de la FECC, adaptats als currícu-
lums d’Infantil i Primària, no us perdeu 
aquest taller!
Formador: Toni Matas
Nivells: Ed. Primària · Ci. Superior

9. Amb FE o sense FE, el FEt 
religiós t’aFEcta!
Per què val la pena fer Religió? Per cul-
tura, per la llengua, per protegir-nos 
del que no és autèntic, perquè ens pro-
posa coses bones... Perquè és la nostra 
herència i l’hem d’administrar bé! Veniu 
a fer un taller per descobrir motius que 
podreu transmetre als vostres alumnes!
Formador: Juanjo Fernández
Nivells: ESO · Batxillerat · Cicles Formatius

8. Ruta 365: Un passeig per l’any litúrgic
Ens endinsarem en l’any litúrgic explicant els 
temps forts i els temps ordinaris fent un pas-
seig pels 365 dies de l’any. Veurem festes, 
tradicions, gastronomia, cultura, religió, etc... 
A més, donarem activitats per poder-les dur 
a terme a les classes de diferents edats.
Formadora: Montserrat Claveras · Nivells: Tots

15. Lorenzo Milani, model d’educador
En aquest taller analitzarem la figura de 
Lorenzo Milani, a qui el Papa Francesc 
ha anomenat model d’educador cristià, 
i els seus principis pedagògics. Aprofita-
rem la presència de Miquel Martí, que 
el va conèixer personalment i en va ser 
el primer biògraf i primer traductor de 
l’obra Carta a una mestra dels Alumnes 
de Barbiana, ja traduïda a 62 llengües 
i considerada una de les obres peda-
gògiques més importants del segle xx.
Formadors: Miquel Martí i Manu Andueza 
Nivells: Tots

16. Aprenent Religió a través del joc
El desenvolupament integral de les per-
sones creix de manera especialment efec-
tiva a través del joc. En aquest taller expe-
riencial explorarem com el potencial del 
joc-metodologia Biopolis aporta innovació, 
creativitat i excel·lència en l’aprenentatge 
de Religió i la intel·ligència espiritual, tant 
de docents com d’alumnes.
Formador: Moisès Martínez · Nivells: Tots

11. El cant dels mots és «Paraula»
«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!
Formador: Raül Benéitez
Nivells: Ed. Infantil · Ed. Primària

10. Connecta’t a la Catedral i 
descobreix la llum de l’Evangeli. 
Déu ens parla!
Dinàmica per conèixer l’itinerari didàctic 
per la Catedral de Barcelona i el Barri 
Gòtic. Connectarem i reviurem el mis-
satge del patrimoni de la Catedral i del 
Museu Diocesà de Barcelona.
Formadora: Blanca Montobbio
Nivells: Ed. Primària · ESO

6. Iniciar infants i joves en la pregària
En el taller es donaran claus per pro-
posar de manera adaptada la pregària 
a infants i joves tenint en compte la di-
mensió corporal, afectiva i racional de la 
persona. Es farà una aproximació teòrica 
i pràctica al contingut, alhora que es tin-
drà cura de l’avaluació que possibilita 
qualsevol aprenentatge.
Formador: David Guindulain sj · Nivells: Tots

4. Kamishibai a la classe de religió?
La present proposta formativa ens con-
vida a viatjar a les arrels de la cultura 
japonesa per descobrir amb mirada ac-
tualitzada i renovadora la forma tradi-
cional japonesa d’explicar contes ano-
menada Kamishibai. El valor educatiu 
del Kamishibai encara avui resulta sor-
prenent i admirable tant a infants com 
a adults. 
Formadors: Martí Verdú i Sebastià 
Hernández · Nivells: Ed. Infantil · Ed. 
Primària · ESO · Batxillerat

7. Escenaris d’aprenentatge

Formadora: Margarita Guinó · Nivells: Tots

En aquest taller es presentaran dues 
eines per crear escenaris d’aprenentatge. 
Aquestes eines permeten crear con-
tinguts digitals presentats en forma 
d’imatges interactives per a qualsevol 
etapa educativa d’una manera molt 
fàcil. Les imatges es poden publicar en 
qualsevol espai i s’hi pot accedir amb 
qualsevol dispositiu.

13. Refugiats de l’Iraq: 
de la incertesa a l’esperança
El 2014, els cristians de l’Iraq ho van per-
dre tot arran de l’atac de l’ISIS. Van preferir 
perdre casa, feina, estalvis, fins i tot la seva 
vida, abans de renunciar a Crist. Per què 
hi van continuar fidels? Ara, esperançats, 
es troben en el dilema de tornar a la terra 
dels seus avantpassats o continuar sent re-
fugiats... Tornarà el cristianisme a les terres 
de la primera evangelització?
Formadora: Marta García       
Nivells: ESO · Batxillerat · Cicles Formatius

Ajuda a l’Església Necessitada2. Art i símbol
L’art cristià és molt important en la cul-
tura europea. El coneixement dels seus 
temes i de la seva simbologia resulta in-
dispensable per comprendre la cultura 
occidental. Fonts per a la iconografia. 
Símbols de Crist i símbols marians. Anà- 
lisi d’obres d’art.
Formadora: Rosa Ribas
Nivells: ESO · Batxillerat · CF

3. Aprenem la bellesa del silenci
És bo tenir 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 si-
lenci interior a l’aula.
Formadora: Carmina Mas · Nivells: Tots

5. Perspectives d’emergència 
d’una educació espiritual ecològica
El Papa, a la Laudato si’, encoratja els cris-
tians a participar de la necessària i urgent 
conversió ecològica de les nostres socie-
tats. El nostre testimoni com a cristians ha 
de servir també per afrontar la crisi socio-
ecològica. Quina mena d’educació ambi-
ental podem fer des de l’escola cristiana? 
Què pot aportar la fe a l’educació ambien-
tal? En aquest espai es presentarà una pro-
posta de marc teòric de l’educació espiri-
tual ecològica i es donarà espai per crear 
una activitat d’escola en aquesta línia.
Formador: Pau Cardoner · Nivells: Tots


