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LLAMBREGADES
Per trobar i retrobar-nos en l'acció evangelitzadora

BUTLLETÍ DE PASTORAL EDUCATIVA - FECC

@FECC_Pastoral

www.pastoralfecc.cat

AQUEST MES:
Una aula de natura i interioritat
Edu&Eva. La fusta i el foc
caFEïna 15: Premi encoratja!
Javier Alonso. Acció pastoral,
acció comunicativa (15es JPE)
April Sportsfest

Bones pràctiques: Projecte Blau
(FEP), Curtmetratge Mans Unides

(...) Per assolir aquests objectius globals, el camí comú

(St.
Gabriel), Renovar
la fe (FJE)
Recommended
toys

del “llogaret de l'educació” cal fer passes importants.

for children

Primer, tenir coratge de posar la persona al centre.

Cinema:

Llegaron de noche

El Corpus Christi i l’ou com
balla

coratge per invertir les millors
energies amb creativitat i responsabilitat.

Art:
Multiple intelligences

Actualitat:

Disney

(...) Un altre pas és el

La diversitat dins de

coratge per formar persones
disposades a posar-se al servei de la comunitat.
(...) Un pas més és el

Ciberllambregades

Formació FECC

(Missatge de llençament del

Pacte Educatiu Global pel Papa

Francesc)

Prayer corner. Arrencar de les
mans

ENCORATJA!
Promovem el Pacte Educatiu Global
El proper juny s'obre ja la re-

cura de la creació. El nom del

cepció de treballs del "Premi

premi, Encoratja!, sorgeix de la

Encoratja!", el certamen de

triple invitació al coratge que fa

promoció dels valors del Pacte

el papa Francesc en el missatge

Educatiu Global, una iniciativa

de presentació del Pacte

del Papa Francesc que cerca el

Educatiu Global.

Participeu-hi!

diàleg amb totes les institucions
educatives vers el treball per la
fraternitat, la justícia, la pau i la

LLAMBREGADES

Nota de premsa / Bases /
Pàgina web / caFEïna / PEG

Si sabeu d'alguna
persona que li qugui
interessar rebre el
Llambregades, pot
inscriure's aquí.
Podeu consultar els
altres números aquí
amb el patrocini de
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UNA AULA OBERTA A LA NATURA I EL TRANSCENDENT
Eloi Aran. Cap del Departament de pastoral - FECC

D’acord, admetem que els

global més enllà, per exemple,

Hi ha en aquesta pèrgola un tret

nostres espais educatius són

de l’educació física.

distintiu que el fa proper a les

susceptibles de millora i que,

capelles de futa de la tradició

molt sovint, són més el resultat

Valgui aquesta introducció per

oriental – i que potser alguns han

agregacional de capses de

parlar d’una acció significativa

vist en els jardins propers al

llumins a mode de contenidors

que s’ha dut a terme al Col legi

monestir de Taizé -: una creu de

de ràtios preestablertes que una

Claver (Jesuïtes-Lleida): la crea-

fusta sospesa en el pòrtic

altra cosa. Ara bé, la innovació

ció de l’Aula de natura Pare

d’entrada. Pot semblar un tret

educativa no sempre passa per

Ignasi Salat. Es tracta d’una

anecdòtic, com també ho poden

la costosa decisió de tirar envans

estructura de fusta a mode de

semblar les creus que trobem en

o obrir finestres virtuals a mode

cobert que bordeja el límit d’uns

les aules, però obre l’espai no

de pantalles digitals.

patis privilegiats, envoltats d’un

només al gaudi contemplatiu de

Una opció de millora dels espais

bosc perimetral i amb vistes a les

la natura, sinó també al silenci,

escolars que s’està duent a

vinyes de Raïmat. El nom de l’es-

l’espiritualitat, la celebració de la

terme és la remodelació dels

pai remet a tres conceptes molt

fe i l’educació en el transcendent.

seus patis i llocs d’esbarjo.

interessants: és una aula, lloc

·

d’ensenyament-aprenentatge; és

Certament, l’educació no formal

de natura, perquè mena a un co-

no és equiparable a l’acció

neixement específic; i porta la

educativa desenvolupada en

titularitat del Pare Ignasi Salat,

horari lectiu però és interessant

un jesuïta d’edat avançada que

revisar aquests espais en

durant els darrers anys ha tingut

perspectiva educativa curricular i

cura d’un petit hort que hi ha al

En un context social de
rapidació (neologisme del
papa Francesc), l’escola
cristiana pot oferir espais
de slowlearning com aquest.

darrera d’aquest espai.

EDU&EVA. LA FUSTA I EL FOC
Diàlegs entre EDUcació i EVAngelització

«No es posible separar el fuego
de la leña que lo alimenta. Sin
madera que se consuma, la llama
se apaga. Pero la madera no es
el fuego (...) Sin interioridad, no
hay espiritualidad posible. Y sin
espiritualidad, la interioridad no

»

tiene razón de ser.

(Josep Oton. Interioridad y
espiritualidad. Sal Terrae, 2018.
P.26)
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CAFEÏNA 16: COMPETÈNCIA EN PASTORAL EDUCATIVA
Pastoral-FECC

El proper 1 de juny s’obre la
recepció de la primera
edició del “Premi Encoratja!”, promogut per la
Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i
l’Esport de Blanquerna-URL
conjuntament amb la
Fundació Escola Cristiana de
Catalunya (FECC) i la

·

col laboració del Secretariat
Interdiocesà d’Ensenyament
de la Religió a Catalunya
(SIERC)...

TOTA LA INFO AQUÍ

"ACCIÓ PASTORAL I COMUNICACIÓ" - 15ES JORNADES DE
PASTORAL EDUCATIVA
Javier Alonso - Entusiastics

Videoconferència realitzada
per les 15es Jornades de Pastoral Educativa de l'Escola
Cristiana (Febrer 2022).

Javier Alonso és director
d'Entusiastics desde 2013,
que té com missió principal
ajudar a persones a augmentar la seva capacitat
d'influència i impacte personal en les seves interaccions quotidianes. En els
darrers anys en Javier ha
col.laborat amb l'Esglèsia
catòlica a Barcelona i ha fet
webinars per les escoles
gabrielistes.
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PROJECTE BLAU, UNA MIRADA SOLIDÀRIA A TOT ALLÒ QUE
PASSA AL MAR A TRAVÉS DE L’ART
Judit Monclús. Diari ARA

En Pau i l’Estel són dos nens que

ningú sap què ha de fer. A partir

a treballar als camps ja hi ha

descobreixen uns éssers d’aigua

d’aquest conte, en vam comen-

professionals que s’hi dediquen,

que fan rèpliques del fons del

çar a parlar i vam plantejar com

és formar la gent aquí, els ciuta-

mar amb la brossa que hi troben.

podíem treballar aquest tema,

dans que en un futur han de

D’un d’ells n’aprenen una cançó

perquè casava amb el treball

poder resoldre aquests conflictes.

que parla de les persones que

que ja estem fent des de fa

Si la gent que després estarà al

perden la vida en el seu intent de

temps”, explica Lluís Sala, cap

capdavant de la ciutat o del país

travessar el Mediterrani. És la

d'estudis de l’escola Sant Ramon

té aquesta consciència, potser es

història que explica Blau. Què

Nonat de la FEP i coordinador

trobaran solucions polítiques molt

amaga l’horitzó?, un conte escrit

del projecte. La seva escola for-

més efectives que la inacció que

per Laia Roca i Mònica Ortega,

ma part de la xarxa de sosteni-

tenim ara”, relata Sala.

·

il lustrat per Gemma Aguasca i

bilitat que integren els 18 centres

que conté una guia didàctica

educatius de la Fundació Escoles

El Projecte Blau, en aquest sentit,

elaborada per Open Arms, que

Parroquials, a través de la qual

es tradueix en vuit accions que,

ha inspirat els centres que for-

duen a terme iniciatives que

adaptades a cada nivell, faran

men part de la Fundació Escoles

giren al voltant de la consciència

els alumnes de tots els cursos dels

Parroquials (FEP) per engegar el

ecològica.

centres de la FEP (infantil, primà-

Projecte Blau. Es tracta d’una

ria, secundària, batxillerat, cicles

iniciativa multidisciplinària que, a

“Vam parlar amb les autores del

formatius i escoles d’educació

través de xerrades, tallers, dinà-

conte, que ens van explicar que

especial).

·

miques, instal lacions artístiques i

el primer que pensa la gent és

espectacles, pretén conscienciar

anar a ajudar als camps de refu-

la comunitat sobre quatre grans

giats. Hi van un mes, generen una

eixos que afecten el mar Medi-

necessitat i després, quan se’n

terrani: la crisi migratòria, la crisi

cansen, tornen i allò queda buit.

climàtica, la justícia social i la

Per això, el que cal, que per anar

(Seguir llegint)

memòria.

El projecte, que ha començat
aquest curs, s’estendrà al llarg
de dos anys amb l’objectiu de fer
reflexionar les comunitats educatives –alumnes, famílies i claustres– sobre aquestes problemàtiques, i de pensar quines apor-

·

tacions poden fer per col laborar
en la seva resolució. “Moltes
vegades es parla del paper que
tenim a Occident respecte a
aquests problemes. Hi ha coses
que es veuen molt llunyanes o
com a problemes sobrevinguts i
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MANS UNIDES PREMIA EL CLIPMETRATGE
DE GABRIELISTES-ST. ADRIÀ
Claustre Besora. Gabrielistes

Un grup d’alumnes de l’ESO del

Des de la nostra identitat gabrie-

L’enregistrament i la realització

Col legi Sant Gabriel de Sant

lista, entenem l’educació com

d’aquest clipmetratge ens ha

Adrià del Besòs (Barcelona) ha

una eina necessària per

permès aprendre els valors de

participat a la XIII edició del Fes-

transformar i millorar el món on

la col laboració, el treball en

tival de Clipmetrajes de Manos

vivim i, amb aquest vídeo, hem

equip, la solidaritat, el respecte,

volgut generar un efecte multipli-

la gratitud, la tolerància, l’empa-

dados

cador per sensibilitzar i contribuir

tia, l’esforç, el reconeixement i la

diversión… Es su obligación?”,

a la reducció de l’abisme existent

comprensió; valors que dia a dia

amb el qual han obtingut un

entre la nostra realitat i la

treballem a les aules del nostre

tercer premi a la categoria

d’aquells més desfavorits. A més,

col legi.

escoles nivell Secundària de

hem pretès estimular l’actitud

Catalunya.

crítica i responsable de cada

·

Unidas:

«Pon el foco en los olvi-

» amb el vídeo “Nuestra
¿

·

·

persona respecte a les circums-

Inicialment ens va atreure la idea

tàncies que impedeixen el des-

de l’eslògan de Mans Unides

envolupament correcte de l’ésser

“Posa el focus en els oblidats.

humà com a protagonista de la

El teu punt de vista pot canviar el

seva vida. Posant el focus en els

món” perquè a l’escola aprenem,

oblidats, ens hem volgut centrar

des dels valors cristians,

en l’explotació i el treball infantil,

la necessitat de l’adaptació

així com en la importància de la

permanent al canvi, a ser millors

no-discriminació de les persones.

persones, autèntiques, creatives
i solidàries.

"RENOVACIÓ DE LA FE" A JESUÏTES LLEIDA
COL·LEGI CLAVER
Cèlia Sentís Otal. Jesuïtes-Lleida.

·

Des de la Pastoral de Jesuïtes Lleida- Col legi Claver, fa temps que
ens adonem que entre la Primera Comunió, a 5è NEI, i la Confirmació,
a 2n de Batxillerat, hi ha un espai massa gran. Els i les alumnes creixen i les respostes que van rebre quan eren infants no responen a les
preguntes de quan són adolescents. És per això que, afegint-nos a la
proposta de la resta d’escoles de la Fundació Jesuïtes Educació, oferim als alumnes de 3r TQE la possibilitat d’una catequesi i una celebració que anomenem

«RENOVACIÓ DE LA FE«. La catequesi consta

de 8 sessions d’una hora en que anem actualitzant el llenguatge
evangèlic d’infant a jove per tal de no quedar-nos amb un missatge
infantil de la nostra Fe, això va culminar el passat dia 8 de maig vam
realitzar la celebració de la Renovació de la Fe de 17 joves, on van
manifestar davant de tota la comunitat el desig de seguir a Jesús.
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CINEMA A L'AULA: LLEGARON DE NOCHE
Una vida de cinema"

Montserrat Claveras & Assumpta Montserrat. "

Any: 2022
Durada: 107 min.
País: Espanya
Direcció: Imanol Uribe
Guio: Daniel Cebrián
Música: Vanessa Garde
Fotografia: Gonzalo F. Berridi
Repartiment: Juana Acosta,

el que seria el seu darrer sopar:

ACTIVITATS

“Si em maten de dia sabran que

Què és el que més t’ha agradat i

ha estat la guerrilla, però si

el que menys de la pel lícula? Per

arriben de nit seran militars els

què?

que em matin”. Els professors

Cerca informació sobre el jesuïta

jesuïtes volien la pau i la fi de la

Ignacio Ellacurria, potser el més

guerra. Eren propers a la teoria

conegut dels jesuïtes assassinats.

de l’alliberament i estaven

Cerca informació sobre la guerra

Karra Elejalde, Carmelo Gómez,

compromesos amb la llibertat, la

de El Salvador.

Ben Temple,…

justícia i l’amor alhora que amb

ACTIVITAT sobre la VERITAT

el patiment posant, en la seva

Per què és bo dir sempre la

mesura, “amor sobre odi”.

veritat? Raona-ho.

Sinopsi: La pel·lícula explica la

·

·

història de Lucía Barreda, que

És una pel lícula que detalla un

Què vol dir Jesús quan diu “La

treballa com empleada de

fet històric el qual, després de 30

veritat us farà lliures” (Jn 8,31-42)

neteja a la Universitat Centre-

anys, encara no està tancat.

americana José Simeón Cañas

Només un ex militar salvadoreny

ACTIVITAT sobre la MARE DE
DÉU

(UCA). El seu testimoni serà clau

ha estat condemnat a 130 anys

A Grècia el mes de maig estava

per aclarir la veritat i fer justícia

de presó però els altres han

dedicat a la Artemisa, la deessa

i, alhora, per canviar-li la vida

marxat “de rosites”. Ara s’ha

de la fecunditat, i a Roma era

per sempre a ella i a seva

tornat a reobrir el cas.

dedicat a Flora, deessa de la

família. Va veure l’assassinat de

vegetació. L’Església Catòlica va

6 jesuïtes, una cuinera i la seva

Juana Acosta fa molt bon treball,

prendre el relleu i dedica el mes

filla a El Salvador la matinada

potser el millor de la seva carrera

de maig a la Mare de Déu.

del 16 de novembre de l’any 1989.

fins ara. Va poder treballar amb

Cerca informació sobre

La seva declaració va ser clau

la verdadera Lucía que 30 anys

l’advocació de la Mare de Déu

per desmentir l’autoria de la

després encara està afectada

del teu poble o ciutat.

guerrilla i demostrar que el

pel que va passar i també la seva

Creus que hi ha alguna similitud

culpable va ser l’exèrcit

família. Li va explicar la història

entre Maria i Lucia? Quines?

salvadoreny.

amb llàgrimes als ulls. Acosta
canvia el to de veu, l’expressivitat

(més informació en aquest article

Imanol Uribe és nascut a El

de la seva mirada i la manera de

del teòleg Víctor Codina:

Salvador i va ser alumne dels

caminar. La Lucía és l’exemple

qué llegaron de noche?

jesuïtes a Espanya. El tema que

d’una dona humil que es juga la

de Sonia Herrero:

tracta la pel lícula, doncs, li toca

vida per defensar la veritat. Una

noche: un film cargado de

per totes bandes, per això es va

dona valenta i dolça alhora, amb

verdad .

decidir a rodar-la i també

una sòlida fe que li dóna uns

·

·

perquè va llegir la novel la

«¿Por

« i en el
«Llegaron de

«

ferris criteris ètics.

Noviembre de l’escriptor salvadoreny Jorge Galán, on va des-

Va aconseguir el premi a millor

cobrir el personatge de Lucía.

pel lícula al festival de Màlaga el

·

2022.
El film es titula Llegaron de

·

noche en al lusió a la premonició
d’Ignacio Ellacurría que va dir, en
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ART A L'AULA: EL CORPUS CHRISTI I L’OU COM BALLA
Delegació de Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Tarragona. Text de

M. Joana Virgili

Gasol, Mestre i Llicenciada en Història. Imatges: Associació dels Amics de la Catedral de
Tarragona

El Corpus Christi, o Cos de Crist,

El dia de Corpus de l’any 1637, un

és una festa que celebrem els

dels escolans, després de buidar

1933 va fer ornar la font central

cristians, en honor al sagrament

l’ou, va tapar els forats amb cera

del claustre amb flors, cireres,

de l’Eucaristia. El nom és una

i el va posar damunt el brollador

raïms, pomes… i va fer ballar l’ou

frase en llatí que es refereix al

del claustre. L’ou, com per art de

perquè tots els tarragonins ho

Cos de Crist i aquesta festa

màgia, va començar a ballar i

poguessin veure.

commemora l’últim sopar que

ballar sense parar!!!

Jesús va tenir amb els seus
deixebles.

Jesucrist, mentre sopava amb els

Barceló, que el dia de Corpus de

Des d’aleshores, cada any per
Aquesta festa, va agradar tant al

Corpus les famílies visiten el

canonge de la Catedral de

claustre de la Catedral a veure

Tarragona, mossèn Josep Valls i

l’ou com balla!!!

(segueix llegint)

seus deixebles, va agafar el pa,
el partí i digué: “Preneu i mengeu, això és el meu cos entregat
per vosaltres”. També va passar
la copa amb el vi i va dir: “Preneu
i beveu, aquesta és la meva
sang”. Jesús va dir als seus
deixebles que cada vegada que
es reunissin fessin això.

I així, el pa consagrat es
converteix en el Cos de Crist,
d’aquí Corpus Christi una festa
on posem aquest pa consagrat a
la custòdia i li cantem cants de
lloança per celebrar que Ell és el
Nostre Déu i Senyor i està entre
nosaltres.

Al claustre de la Catedral de
Barcelona, anomenat també Pati
de les Oques, fa molts anys hi
vivien tretze oques. Sabeu per
què? Doncs perquè Santa Eulàlia, la patrona de Barcelona, va
morir quan tenia tretze anys. No
estaven pas soles, cada dia hi
anaven els escolans a jugar amb
elles, o millor dit, les empaitaven
i els hi prenien els ous que
ponien.
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ACTUALITAT A L'AULA: LA DIVERSITAT DINS DE DISNEY
Redacció - Catalunya Religió. L'actualitat religiosa a Catalunya.

Disney ha rebut crítiques per no
reflectir la diversitat de la socie-

·

tat en les seves pel lícules, però
això ha canviat. L’11 de març es
va estrenar Red, un film que
durant els tres primers dies es va
convertir en l’estrena número de
la plataforma Disney+ i que
incorpora per primera vegada un
personatge sikh.

Encara que aquest personatge
hagi sortit pocs minuts, ha
captivat al públic gràcies a
algunes escenes còmiques i
diverses veus han celebrat a les
xarxes socials aquesta diversitat.
Us convidem a veure el TikTok on
es parla d’aquest personatge sikh
i llegir la notícia.

Paraules-clau:

DISNEY INCORPORA PER PRIMERA VEGADA
UN PERSONATGE SIKH EN UNA PRODUCCIÓ
D’ÈXIT

sikhisme- animació- Disney-

(CR) Disney ha rebut crítiques en diversos àmbits per no reflectir la

societat- diversitat- cultura i art

diversitat de la societat en els personatges de les seves produccions.
Això ha servit perquè la companyia comenci a fer passos en aquesta

Comentar breument:

·

direcció. Així ho ha fet a la pel lícula Red que, entre altres
personatges diversos, incorpora per primera vegada un sikh. El film no

Que en sabeu del sikhisme?

és una producció qualsevol, durant els tres primers dies es va convertir

Quins són els elements que el

en l’estrena número u del món Disney.

caracteritzen? (informa't)

·

Heu vist series, pel lícules o

L’home sikh de Red és un guàrdia de seguretat de l’escola de la

llibres on hi hagi diversitat de

protagonista. Es pot reconèixer gràcies al dastar, el turbant que porta

personatges? Exemples:

el guàrdia de seguretat al cap. La comunitat sikh des dels seus orígens

Skam España (cuarta tempo-

ha defensat les persones més vulnerables de la societat. Per això, ser

rada on la protagonista és

un guàrdia de seguretat en una escola és un ofici que el vincula

musulmana), Élite (una de les

directament amb la seva religió. (...)

protagonistes és musulmana), Doctor Strange 2 (en

L'estranger i el divers a la Bíblia.

els personatges de fons, són

La Bíblia es fa ressó de les cultures amb les quals va tenir relació el

homes sikh i dones musul-

Poble d'Israel, que sempre van tenir present que ells també van ser

manes), Eternals (diversitat

"estragers" ja en la seva pròpia confessió de fe: "El meu pare ara un

ètnica)...

arameu errant que va baixar a Egipte i va viure-hi com a immigrant..."
(Dt 6, 5ss). Quina relació té Jesús amb l'estrangera a Mc7,24-30?
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CIBERLLAMBREGADES
Vist a la xarxa...

El risc de la desigualtat
educativa. Programa de Signses
dels Temps que recull l'experiència de

Escola Pia Balmes. (...)

Treballem el nou currículum de
Religió, lema de la 16a Jornada
de mestres i professors de
Religió de Catalunya. Crònica
de la trobada. A la pàgina web
trobaràs les

ponents.

Oberta la recepció de
treballs de recerca de
batxillerat sobre fet
religiós per optar al
Primer Premi Gaudí
fins al 27 de maig.

presentacions dels

La Fundació Escola Cristiana de

La Rebotiga n.46. Com serà la
classe de Religió? Comentari

Catalunya (FECC) i l’Ateneu
Universitari Sant Pacià (AUSP),

·

amb la col laboració de l’Editorial Castellnou, convoquen el 1r
Premi Gaudí per a treballs de
recerca de Batxillerat i per a

En l'òrbita del Creador. Material per treballar la LS a l'aula
elaborat per

Justícia i Pau.

de l’actualitat de la setmana des
de la redacció de Catalunya
Religió. Arran de la trobada de
professors de Religió d’aquest

projectes de cicles formatius de

cap de setmana, parlem del nou

Grau superior.

currículum de l’assignatura amb
Yolanda Otal (...)

L’objectiu d’aquests premis és
reconèixer l’esforç de l’alumnat
en l’aprenentatge i en la recerca
en relació al fet religiós des de
qualsevol de les seves múltiples
aproximacions. Per als treballs

tres àmbits
temàtics: Teologia i les
Ciències Religioses, Filosofia, i
Història, Art, Cultura i
Patrimoni.
(Seguir llegint a
CatalunyaReligió)
s’han establert

s per
e
i
d
s
Últim
alls!!
b
e
r
t
tar
LLAMBREGADES
presen

viatge a
Terra Santa per a professors
de religió.
Edelvives organitza un

Busquem voluntariat per
a l'estiu d'ESCÓ!
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CIBERLLAMBREGADES
Vist a la xarxa...

Sense infància no hi ha art
(sacre). "Més enllà de
l’explicitació artística d’un temps

escolar, el que ens estan

Recuperem l’Aplec de Sant
Francesc Coll (FEDAC). Després

convidant a entendre

de dos anys de pandèmia, les

implícitament aquests autors és

escoles FEDAC vam poder

la importància del desvetllament

recuperar ahir una de les nostres

de la interioritat en la infància o

tradicions, que ens permeten

joventut com a pas previ

crear comunitat i teixir xarxa com

necessari per a la creació

a institució: l’Aplec de Sant

d’obres amb intencionalitat

Francesc Coll (...)

d’aprenentatge en el marc

25 anys de la pasqua familiar!.
Una colla de famílies d'arreu de
Catalunya ens hem aplegat a
Llinars per celebrar la Pasqua, la
Festa Major dels cristians. Ens hi
hem reunit 26 famílies, junt amb
la comunitat marista de Llinars i
el Víctor Filella, escolapi (...)

Betel,
arquitectura, art i religió (CR)
espiritual" (...) a

Atesa la situació de guerra a
Ucraïna, reprenem la recomanació de les fitxes didàctiques

2a Setmana Gaudí. Curs

de

Mou la noviolència

adreçat especialment a mestres
i professors de secundària.

30 juny)

(27-

"En el centre, Déu". Experiències

estem donant els premis als

de sentit en el marc de l'espiritu-

guanyadors de l'edició anterior.

alitat i les religions. Alícia Guido-

Tenim pòsters a la vostra

Migrastudium)

net, Ed. (

LLAMBREGADES

Atenció! El proper 16 de maig
s'obre la recepció per al 17è
Concurs de Fotografia FEACSantillana!! Participeu-hi!, Ja

disposició.
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FORMACIÓ FECC
Cursos per esdevenir un bon recurs

"COMPETÈNCIA EN
PASTORAL EDUCATIVA"
Us presentem la nova proposta
FECC + ISCREB

Dins l'apartat de formació del web de
pastoral de la FECC trobareu la
pàgina "Competència en pastoral
educativa", on teniu totes les

notícies

de la presentació a la BSF, així com la

pregària dels vagons", el dossier

"

que es va lliurar on s'explica el

videocàpsula
de caFEïna que s'ha fet a tal efecte.
recorregut formatiu i la

Aneu reservant seient pel proper curs!

El Dep. de Pastoral-FECC s'ofereix a
anar a explicar la proposta al
vostre centre.

Webinar Família-Escola (FEAC)

Webinar Catequesi

Descripció del webinar:

Descripció del webinar:

Les pantalles són el futur? El present? Són el “a

Una guia online per a catequistes de cada

cada moment i tot el dia”? Són les preguntes

sessió dels nous materials creats i una

que ens podríem plantejar d’entrada. Però jo

possibilitat d’acompanyament via zoom per

proposo encarar com les pantalles conviuen

anar adaptant la proposta a cada situació

amb nosaltres i quina gestió en fem per tal que

concreta. També es farà exposició dels

la connexió humana sigui el paradigma de

recursos i metodologies pedagògiques

relació dins la família (fins i tot amb les

adaptades a les necessitats de les famílies

pantalles a casa!)...

actuals (...)

LLAMBREGADES
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GODLY PLAY, CURS
BÀSIC ACREDITAT
Amb Inés Gil i Núria Miró. MHSFN

Godly Play és un mitjà de direcció espiritual i descobriment
basat en principis del mètode
Montessori i el culte cristià.
Pretén presentar de manera
imaginativa les històries de la
Bíblia a nens i nenes i a gent de
més edat. Els infants tenen un
sentit innat de la presència de
Déu. (...)

PROJECTE COR: UN
PROGRAMA CURRICULAR PER A EDUCAR EN
EL CREIXEMENT
PERSONAL
Amb Àngels Pavón i Jaume
Bernadet (Salesians - St. Vicenç)
El Projecte Cor és una proposta
per fonamentar un programa
educatiu curricular que eduqui i
treballi en l’àmbit del creixement
personal (...)

IDENTITAT DE GÈNERE
Amb David Lorenzo, Francesc
Torralba, Margarita Bofarull i Eva
Aguiló

Les qüestions relatives a la identitat de gènere han canviat notablement en els darrers anys. Les
escoles no són alienes a aquesta
realitat i sovint s’hi viuen situacions que poden suposar un conflicte de valors i que podrien fins
i tot dur a una vulneració dels
drets de les persones. Per això,
calen coneixements, habilitats i
actituds (...)

LLAMBREGADES
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FORMACIÓ FECC
Cursos per esdevenir un bon recurs

FORMACIÓ EN EL
NOU CURRÍCULUM
DE RELIGIÓ
La proposta de FECC + ISCREB

Seguint amb la formació per a
docents de didàctica i
pedagogia de la religió que es
va iniciar al desembre (notícia),
després de la XVIa Jornada de
mestres i professors de Religió de
Catalunya, cada ISCR ofereix la
formació contínua sobre el nou
currículum de Religió.

L'ISCREB i la FECC ofereixen
dues formacions online per a
principis d'estiu. Una destinada a
professors de Religió d'Educació
Infantil i Primària i una altra a
professors de l'ESO i Batxillerat.

Ambdues formacions tenen
una duració de 30 hores, es
realitzen en modalitat online i
tenen el reconeixement del
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de
Catalunya.
En el cas que s'hagi participat
a la 16a Jornada de mestres i
professors de Religió de
Catalunya, es reconeixeran 6
hores de formació que
equivaldran a una "unitat zero"
sobre el nou currículum de
Religió.

LLAMBREGADES
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PRAYER CORNER: ARRENCAR DE LES MANS
Marta Burguet. FJE-Sant Ignasi-Sarrià

Cerco el meu espai de trobada

Com no serà la sensibilitat del

«¡Te necesito, Señor, porque sin Ti

amb el Senyor. M’hi disposo fent

Pare, que en agafar-me de la mà

mi vida se seca!

avui atenció a les mans. Assajo

sap de quina ovella es tracta! Per

Quiero encontrarte en la oración,

quina és la posició de mans que

anar sent U. Així, poso atenció a

en tu presencia inconfundible,

més m’ajuda a pregar. Començo

com m’apropo tàcilment a les

durante esos momentos en los

apropant les mans a l’alçada del

coses, a les persones, la natura…

que el silencio me sitúa frente a

cor, amb una petita distància

de manera que pugui sentir que

mí, ante Ti.

entre elles. Ara busco el punt de

en elles, el Pare i jo som U.

contacte per la punta dels dits,

¡Quiero buscarte!

creant espai entre els palmells.

Quiero encontrarte dando vida a

Des d’aquí vaig deslliçant els dits

la naturaleza que Tú has creado;

fins a creuar-los entre si, per

en la transparencia del horizonte

acabar ajuntant ambdues mans.

lejano de un cerro, y en la

M’adono del frec a frec entre

profundidad del bosque que

elles, dels punts de contacte de

protege con sus hojas los latidos

la pell que revesteix el meu

escondidos de todos sus

mateix cos, percebuda ara en les

inquilinos.

dues mans. Dues, que son unides
per una mateixa epidermis. Son

¡Necesito sentirte alrededor!

U.

Quiero encontrarte en tus
sacramentos, en el reencuentro

Des d’aquesta atenció tàctil
creada, llegeixo

con tu perdón, en la escucha de

Jn 10, 27-30.

tu palabra, en el misterio de tu

Mentre ho faig m’adono de quin

cotidiana entrega total.

dit he emprat per prémer el link,
m’adono de la posició de la

Amb un Ave Maria, em poso en

¡Necesito sentirte dentro!

meva mà en sostenir el mòbil o

mans de la mare. Unes mans que

Quiero encontrarte en el rostro

apropar-me pel tacte a

van acaronar, sostenir, agafar el

de los hombres y mujeres, en la

l’ordinador.

Crist en tants moments, també

convivencia con mis hermanos;

ressuscitat. Demano que ella qui

en la necesidad del pobre y en el

Així afino l’atenció en la manera

orienti la meva manera

amor de mis amigos; en la sonrisa

com agafo i com em trobo

d’atansar-me als altres amb el

de un niño y en el ruido de la

agafada. Afino en la sensibilitat

frec a frec de les mans. Quina

muchedumbre.

tàctil de la meva mà amb cada

posició de les mans m’apropa

altre a qui m’apropo al llarg del

aquesta setmana als meus altres.

¡Tengo que verte!

dia, aquest altre que “val més

Busco aquella manera que trobi

Quiero encontrarte en la pobreza

que tot”. Poso un gest, una proxi-

proximitat sense atrapar, que

de mi ser, en las capacidades

mitat tàctil, un frec a frec, una

trobi unitat sabent que cada mà

que me has dado, en los deseos y

percepció, a aquesta forma de

té la seva textura, pell, sensibi-

sentimientos que fluyen en mí, en

ser agafada de la mà. Una forma

litat per saber-se agafada de la

mi trabajo y mi descanso y, un

que no permetrà ser arrencada.

mà del Pare mateix. Demano a

día, en la debilidad de mi vida,

Maria que em faci la gràcia de

cuando me acerque a las puertas

ser U amb el Pare.

del encuentro cara a cara
contigo.”
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