PROGRAMA
9:30h

Tarragona

Acolliment i recollida de documentació

10:00h

Pregària inicial i Parlaments

10:20h

Ponència 1 "El currículum de Religió: La gestació i principals trets definidors" a
càrrec de Raquel Pérez, Secretària de la Comissió d’educació i cultura de la
Conferència Episcopal Espanyola.

10:40h

Ponència 2 "El currículum de Religió: una perspectiva pedagògica" a càrrec de
Yolanda Otal, mestre de religió al col·legi Lestonnac de Barcelona, docent a
l’ISCREB i l’ISCR-Don Bosco

11:00h

Ponència 3 "El currículum de Religió: una perspectiva bíblico-teològica" a
càrrec de Manuel Andueza, cap de pastoral del col·legi Verge de la Salut de St
Feliu de Ll., professor de l’ISCREB i coordinador de l’àrea de teologia de
Cristianisme i Justícia.

11:20h

Esmorzar

11:50h

2 Tallers curriculars a escollir

14:00h

Dinar

15:30h

1 Taller cultural a escollir

17:00h

Cloenda i Eucaristia

Aprendre
Ensenyar

XVI a Jornada de mestres i professors de
Religió de Catalunya

www.pastoralfecc.cat/aprendrensenyar_2022

Preu 30€

En cas que tingueu alguna intolerància o al·lèrgia alimentària cal que ens ho comuniqueu
per correu electrònic prèviament a la Jornada.
El pagament precisa la targeta de crèdit. Les baixes comunicades entre el 19 i el 26 d'abril
només es retornarà el 50% del cost de la inscripció i a partir del 27 d'abril, no es retornarà
cap import. Qualsevol modificació o dubte en la inscripció:
formacio@escolacristiana.org

Certificació

Es donarà un certificat d’assistència de 6h. a tots els participants, que pot compatbilitzar
en les formacions de 30h. que ofereixin els bisbats.

Destinataris

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

Adreça
Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona. Passeig Torroja, s/n

Organitza

30 D'ABRIL DE 2022

Treballem el nou currículum de religió

Inscripcions del 28 de març al 19 d'abril

933 027 013

Col·legi Sant Pau Apòstol

Col·labora

TALLERS CURRICULARS
2 tallers a escollir

1

Reptes eco-socials, currículums de Religió i acció a l’escola

2

Històries que ens expliquem, valors que compartim

3

El treball de la Bíblia en el nou currículum d’Infantil: com integrar-lo en els projectes

En les situacions d’aprenentatge hi vivim experiències que connecten l’actualitat amb els temps
passats. Les històries que ens expliquem actuen de fil conductor, revelen i conformen la nostra
identitat i el sentit de pertinença al voltant d’uns valors.
Fàtima Alemany, Docent de Didàctica de la Religió i Pedagogia de la Religió a l’ISCRVIC. Professora de
religió a secundària.

6

De la Fratelli Tutti al nou currículum: una mirada social

Les emocions i la Bíblia

10

Veus OVNIS? Oportunitats de Veure unes Noves Interpretacions de Sinergia en el
currículum ERE
Ens proposarem treure cap enfora les possibilitats pedagògiques i educatives que ens ofereix el nous
currículums, especialment amb el d’ERE, sense ser vistos com a extraterrestres. Podem proposar
activitats sense ser percebuts com invasius o estranys enmig de les altres àrees? T’animes?
Josep Maria Bové i Rabasa, Mestre d'educació Primària al col·legi Maristes La
Immaculada de Barcelona.

11

La pel·lícula de la meva vida
En aquest taller proposarem el treball sobre el disseny del projecte personal dels alumnes del segon
cicle de l’ESO des del marc del nou currículum proposat a la LOMLOE.
Mar Marquès Sinca, Professora de religió. Docent a l’ISCREB de l’assignatura de Didàctica de la religió a
ESO i ha participat al seminari de formació sobre el nou currículum.

Sovint l’alumnat percep la Bíblia com una cosa allunyada del seu món. Llegir-la fent una recerca de
les emocions que hi apareixen és una via per facilitar que se sentin propers als personatges que hi
apareixen.
Oriol Ràfols, professor d’ESO i Batxillerat de religió i filosofia al col·legi Claret de
Barcelona, així com formador de la DECA a l’ISCREB.

Un món creat perquè en tinguem cura. (Una situació d’aprenentatge per a 1r d’ESO)
El nou currículum competencial de Religió catòlica és una invitació a reflexionar sobre les propostes
d’aprenentatge que fem al nostre alumnat amb l’objectiu de millorar-les. En aquest taller et proposem
treballar una situació d’aprenentatge per al primer cicle de l’ESO.

ReligART, un nou diàleg competencial
El nou currículum de Religió afegeix l’Art, Patrimoni i Pedagogia en la Fe i la Cultura. Aquest taller te
l’objectiu de revisar la seva inclusió a l’aula tot donant eines i presentant artistes contemporanis que
s’han qüestionat preguntes de sentit o de temàtica social. També farem una mirada connectada amb
el patrimoni i la pedagogia.

Goretti Pomé, Llicenciada en Beles Arts. Escriu sobre Art i Espiritualitat. És artista plàstica i poeta.
Impulsora d’un batxillerat d’arts i de la Mostra d’Art Jove, de la que ara esta fent la seva tesi. Autor de
llibres de text de Religió i professora de Religió a ESO i batxillerat.

12

Els contes de la DUNA
El Projecte DUNA és un material que s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys)
i que neix amb la voluntat de treballar l’àrea d’Educació Religiosa a l’escola.

Judit Esquís, mestra de Vedruna Educació. Ha col·laborat també en diverses actvitats plàstiques sobre
Art i Espiritualitat per infants.

Projectes Transversals de Religió
L’aprenentatge de la ERE a les nostres aules cada cop és més transversal i toca elements d’altres
matèries, per això aquest taller vol ser un espai de reflexió i diàleg sobre projectes de Religió amb
altres matèries, veurem l’exemple d’alguns projectes conjunts amb matèries com Visual i Plàstica,
Tutoria o Ciències Socials i parlarem de les oportunitats que ens brinden les situacions
d’aprenentatge per a treballar les competències i eixos transversal de l’àrea de religió conjuntament
amb altres matèries.

Des del començament dels temps, l’ésser humà s’ha preguntat pel sentit de la seva existència i ha
cercat respostes que van més enllà del que és visible als ulls. Els cristians trobem en Jesús de
Natzaret la raó i el sentit de la vida. Si vols descobrir-ho et convido que m’acompanyis en un viatge
pel túnel del temps. Només cal que portis entusiasme i olfacte de detectiu per endinsar-te en aquest
escape-room que et donarà la clau per viure una vida plena i feliç.
Maite Muñoz Melgar, mestra de religió d’educació infantil i primària. Directora de “La Petita Passió de
Sant Fructuós”.

Ferran Piñeiro, llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona
i va fer els estudis de Teologia a l'ISCREB. Professor de Religió a l’escola pública.

Anàlisis de la Fratelli Tutti, per tal de veure què podem fer des del nou currículum amb propostes
concretes de treball per diferents edats en l’àmbit social
Manu Andueza Soteras, cap de pastoral del col·legi Verge de la Salut de St Feliu de Ll.,
professor de l’ISCREB i coordinador de l’àrea de teologia de Cristianisme i Justícia.

Manu Olid Palomino, Professor de religió i anglès dels Salesians d’Horta i coordinador de
Pastoral de Secundària i Batxillerat. Treballa i col·labora amb l’ISCR Don Bosco i l’ISCREB.

7

9

A Infantil el treball es fa per projectes o globalitzant les diferents àrees. La riquesa de llenguatges de
la Bíblia permet abordar aquesta feina des d’una perspectiva prou àmplia per a poder-la incloure en
els diferents projectes que es porten a terme a la classe. Compartirem idees i recursos per a fer-ho
possible.

Isabel Pérez i Santos, Mestra, amb experiència des de P-3 a 2n d’EP a Lestonnac de Mollet. Professora
col·laboradora amb l’ISCREB i la FECC.

5

L’Escape-room. Una eina motivadora, eficaç i competencial

La Laudato si’ ha situat els reptes eco-socials als que s’enfronta la humanitat en el centre i com
element vertebrador del pensament social cristià. Com aborden aquesta qüestió els nous
currículums? Com els podem treballar a l’escola?

Carles Armengol, Mestre i pedagog social. Actualment treballa a la Direcció General d’Afers Religiosos.
És autor del llibre “Canviar el consum per canviar la vida” publicat per l’Editorial Claret.

4

8

TALLERS CULTURALS
1 taller a escollir

1
2
3

Museu Bíblic Tarraconense (MBT)
Situat a la Casa dels Concilis, ofereix un interessant recorregut pedagògic a través de les seves sales.
Un imprescindible per tot docent de Religió a Catalunya.

Museu Diocesà de Tarragona (MDT)
Situat al costat de la Catedral de Tarragona, la col·lecció es remunta al 1914 i compta amb diverses
propostes pedagògiques per a les escoles.

Els inicis del cristianisme a la Tarraconense
Activitat situada al Centre Tarraconense El Seminari, on es presentarà aquesta activitat vinculada
també al MBT.

