
Organitza Col·labora

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: «Frecuentar el futuro. Lectura Pastoral del 
Sínodo de los Jóvenes» a càrrec de Koldo Gutiérrez, SDB

Esmorzar i visita Editorials

Tallers

Visita Editorials

Dinar

SAFA Jazz. Directora: Gemma Sostres

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
De l’11 de març a l’1 d’abril
http://www3.escolacristiana.org/jornada_prof_religio/

Preu 35 €
En fer la inscripció a la XIII Jornada, podreu indicar el nombre d’acompanyants 
que desitgen dinar. En el moment d’efectuar el pagament se us sumaran 16 € 
per cada acompanyant. En cas de baixa, cal comunicar-ho per escrit a formacio@
escolacristiana.org 24 h abans de l’inici de la Jornada, en aquest cas es retornarà 
l’import íntegre. En cas de no haver avisat en aquest termini, no es retornarà 
l’import. El pagament precisa la targeta de crèdit. 
Consultes sobre la inscripció: 933 027 013

Adreça
Escola Sagrada Família · c/ Sallarés i Pla, 40 · 08202 Sabadell

Mapa
https://drive.google.com/open?id=1OpE5dgevyyDMOTfU3ckPpU-2Ect-
tScM&usp=sharing
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Col·legi Sagrada Família

XIII JORNADA DE MESTRES 
I PROFESSORS DE RELIGIÓ 

DE LES DIÒCESIS AMB 
SEU A CATALUNYA
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TALLERSTALLERS

3. Contes per a mestres 
i professors de religió
Concebuda com un present per a mes
tres i professors compromesos amb la 
transformació educativa, aquesta pro
posta formativa regala l’oportunitat de 
millorar la nostra educació a partir dels 
relats que escrivim i llegim. 
Una  experiència que arrela en el més pro
fund de la vocació educativa.

Formador: Martí Verdú (Boo Kyôiku Kamishibai)
Nivells: tots

4. El silenci, company de camí 
cap l’interior
Escoltar el silenci? Vivim immersos en 
constant soroll i se’ns fa difícil l’escolta 
quan el que ens envolta és la manca de 
silenci.
Com puc sentir el que necessito si no 
em sento, si no m’escolto? Quan puc 
gaudir del silenci, puc sentir tot allò que 
el soroll no em deixa sentir. I quan sen
to, llavors estic en disposició d’escoltar. 
Escoltar el silenci és una necessitat, és 
el camí cap a l’interior, cap a una vida 
plena i feliç. És una porta que obre la 
trobada amb Déu.
Formadora: Anna M. Rifà 
Nivells: tots

9. Acompanyem Jesús en la 
seva infantesa
Sota el títol “Amb Jesús infant a la mis
sió”, presentem el projecte quadrien
nal que se’ns proposa des d’OMP.
Acompanyant el Jesús nen i la seva im
plicació missionera en la infantesa, us 
volem oferir una sèrie de recursos inte
ressants i divertits per treballar amb els 
nens i nenes.

Formadores: Eva Jorge i Aurora Picó
Nivells: Ed. Primària 

10. Com treballar la Bíblia a l’aula
El currículum d’Ed Primària ens demana 
que treballem la Bíblia amb els alumnes 
però no ens diu com.
Amb aquesta formació aprendràs una 
metodologia per explicar la Paraula de 
Déu a l’aula. I descobriràs molts recur
sos digitals que et facilitaran la feina.
Farem un taller perquè ho posis en 
pràctica i estiguis a punt per aplicarho 
a l’aula immediatament.
Formador: Toni Matas
Nivells: Ed. Primària 

11. “Si no fos...”
Dinàmiques per descobrir i compartir, a 
través de la música, aspectes fonamen
tals de la nostra vida. Com plasmar en 
petites creacions musicals idees, senti
ments, pregàries, missatges... Utilitzar 
diferents músiques i cançons per com
partir vida a classe, amb el claustre...

Formador: Lluís Sierra i Serra (Grup Caliu)
Nivells: Tots 

12. Visitar una església
Pautes i reflexions genèriques, tant a 
nivell de significat com de patrimoni, 
per fer una visita guiada a una església 
concreta.

Formador: Daniel Font
Nivells: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 

5. ET TOCA!
Un mestre, un professor, un cristià... ha 
de ser una persona alegre, entusiasta, 
amb vitalitat, amb força interior, que 
defensi allò en què hi creu... Ah! Que 
no ets tu? Potser sí i no ho sabies. No 
t’asseguro res; però... ja em diràs.

Formador: Víctor Martínez  
Nivells: tots

8. Jesús: fake, fashion, trendy 
o cool?
Reflexions, dinàmiques, jocs i pro
postes per treballar la imatge i la figura 
de Jesús a la classe de Religió. Perquè 
Jesús no és cap fake ni cap moda, però 
potser sí que pot marcar tendència en 
els nostres alumnes!

Formador: Juanjo Fernández
Nivells: Cicle Superior d’Ed. Primària, 
ESO i Batxillerat 

7. Fet a mà!

Cansat de fer les mateixes manualitats 
de sempre? En aquest taller veurem 
com treballar les festes d’una manera 
creativa i visual, introduint tècniques 
plàstiques innovadores. Fora les pors i 
prepara’t per embrutarte les mans!

Formadora: Esther Arias
Nivells: Ed. Infantil i Ed. Primària 

6. Què faig amb el què TInC? 
Eines i metodologies a la 
classe de RELI.
Llibre? Projector? Tablet? Rutines i destre
ses? Cooperatiu? Projectes? El que im
porta no són les eines que tinc o les 
metodologies que conec, sinó el que hi 
faré i com les utilitzaré per tal que ge
nerin aprenentatge i no siguin meres 
distribuïdores de continguts.
Formadora: Claustre Besora  
Nivells: Ed. Primària

1. Gestió emocional a la classe 
de Religió
Formació teòricopràctica sobre els as
pectes corporals, psicològics i emocio
nals que influeixen en una bona gestió 
emocional de la classe de Religió. Aques
ta proposta ens farà prendre conscien
cia de la importància d’una bona gestió 
emocional de la classe de religió perquè 
els continguts i objectius curriculars pu
guin integrarse millor en l’aprenentatge 
de l’alumne. Coneixerem tècniques i 
propostes senzilles per poder millorar 
la tasca docent del mestreprofessor de 
religió.

Formador: Josep M. Nonay
Nivells: tots

2. De veure a tocar: vers una 
religió de l’experiència
Es tracta de presentar l’assignatura de 
religió més enllà del currículum. Pos
sibilitats per fer una organització de 
l’assignatura i també elements que pu
guin ajudar a fer una classe més expe
riencial.
Formador: Manu Andueza
Nivells: ESO i Batxillerat


