
H o r a r i s M a t r í c u l a

Matí

9.00 h Matrícula i acollida

9.45 h Pregària i inauguració dels cursets

10.00-11.15 h Cursets

11.15-11.30 h Descans

11.30-12.45 h Cursets

Tarda

15.15 h Matrícula i acollida

15.45 h Pregària i inauguració dels cursets

16.00-17.15 h Cursets

17.15-17.30 h Descans

17.30-18.45 h Cursets

* Els horaris de matí i de tarda són independents. Els 
assistents a la Setmana Catequètica poden fer un cur-
set al matí o a la tarda, o dos cursets (un al matí i 
l’altre a la tarda)

Matí

10.00-11.15 h Cursets

11.15-11.30 h Descans

11.30-12.45 h Cursets

Tarda

16.00-17.15 h Cursets

17.15-17.30 h Descans

17.30-18.45 h Cursets

Preus

• Per un curset: 40 €

• Per dos cursets:  70 €

Per formalitzar la inscripció

•  Omplir la fitxa d’inscripció adjunta.

• Enviar-la a:
 Delegació Diocesana de Catequesi de 

Barcelona
 Carrer Diputació, 231, 08007 Barcelona
 Fax: 933 232 537
 A/e: ddcatequesi5104@arqbcn.cat
 
• El pagament es pot fer:
 A la seu de la Delegació
 de dilluns a divendres: de 10.30 a 13.30 h
 o el mateix dia d’inici de la Setmana Catequètica, 

de 9.00 a 9.45 h o de 15.15 a 15.45 h

Data límit d’inscripció

• Fins al dilluns 30 de juny

• Les places dels cursets són limitades i s’atorgaran 
per ordre d’inscripció.

 Hi ha un nombre mínim de places exigibles. Els co-
ordinadors de la Setmana Catequètica es reserven 
el dret de suspendre determinats cursets si el nom-
bre d’inscrits fos insuficient i proposar resituar en 
altres cursets aquestes persones.

Talleu i envieu la fitxa d’inscripció a:
Delegació Diocesana de Catequesi de Barcelona
C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona
Fax: 933 232 537
A/e: ddcatequesi5104@arqbcn.cat

Matí
❑    1. Dinàmiques a la catequesi, 

 en el marc de l’any litúrgic

❑    2. Els protagonistes de la Història de la Salvació

❑    3. A la catequesi eduquem en valors

❑    4. L’art i l’expressió gràfica com a eina de 
 suport en el discurs catequètic

Tarda
❑  5. Afavorir l’atenció i la motivació 

 dels infants de la catequesi

❑  6. Iniciar-se a ser catequista

❑  7. Claus per canviar el món

❑  8. La Bíblia en el procés d’iniciació cristiana 
 d’infància

❑  9. Iniciació a la pastoral d’adolescents i joves.
  Com animar i acompanyar la fe dels joves avui

❑  10. Temes d’aprofundiment en la 
 pastoral d’adolescents i joves

Activitat conjunta
❑  Visita a la Catedral de Barcelona

Ens trobarem a les 16 h. a l’edifici on s’imparteix la Setmana 
Catequètica.
Tot sortint des del Seminari ens aturarem davant de la casa 
Batlló, un exemple cabdal del modernisme de la ciutat. 
Arribarem fins al pla de la Catedral i entrarem a la seu 
barcelonina.
Dos edificis separats en el temps, en la seva concepció, en l’estil 
i la funcionalitat, però a ambdós ens hi podrem atansar no des 
d’un punt de vista històric, cultural o tècnic sinó catequètic; 
i deixarem que ens parlin del misteri de Déu. Creieu que és 
possible? Veniu i ho veureu.

Marqueu amb una X el(s) curset(s) en què us inscriviu.

F i t x a  d ’ i n s c r i p c i ó

Setmana
catequètica

2014
del 7 a l’11 de juliol

Barcelona

Barcelona, 
a l’edifici del Seminari Conciliar, c. Diputació, 231

DELEGACIONS DIOCESANES DE CATEQUESI

Dilluns 7
Dimarts 8,
dimecres 9
i dijous 10
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8 La Bíblia en el procés 
d’iniciació cristiana d’infància

La catequesi és un acte de comunicació, però per poder comunicar 
cal conèixer i personalitzar els continguts que es volen transmetre. 
Per això aprofundirem en els continguts bíblics presents en el procés 
d’iniciació en la vida cristiana dels infants per descobrir-ne la riquesa, 
situant-los en els contextos bíblics d’on són extrets.

Professor: Enric Termes, catequeta i Delegat de catequesi

Iniciació a la pastoral 
d’adolescents i joves. Com 
animar i acompanyar la fe dels 
joves avui

Què és un grup de joves? Com funciona, finalitats, per què, com or-
ganitzar-lo, etc. Com pensen els adolescents? Psicologia i dinàmiques 
de grup amb adolescents. Com comunicar la fe als joves? Continguts 
i recursos: itineraris, temari, material audiovisual, fitxes Youcat. Com 
ensenyar a pregar? Acompanyament i pregària amb adolescents.

Membres de les Delegacions de Joventut

Temes d’aprofundiment en la 
pastoral d’adolescents i joves

Com twitejar l’evangeli? L’ús de les xarxes socials en la pastoral juve-
nil: facebook, twitter, watsapp. Com ensenyar a estimar? Taller d’afec-
tivitat i sexualitat amb adolescents des d’una perspectiva cristiana. 
Com parlar de Déu amb altres llengües? Comunicar la fe als joves 
llatinoamericans i d’altres cultures: reptes i oportunitats. Com arribar 
als que no vénen? El primer anunci: recursos i mètodes de primer 
anunci per joves allunyats.

Membres de les Delegacions de Pastoral de Joventut

C u r s o s  d e  m a t í C u r s o s  d e  t a r d a I n f o r m a c i ó

Dinàmiques a la catequesi, 
en el marc de l’any litúrgic

A la catequesi transmetem als infants el nostre coneixement de Jesús 
de Natzaret i el seu missatge del Regne de Déu, i comuniquem la 
nostra experiència de fe. Tot això, tenint en compte les vivències i les 
celebracions en el marc de l’any litúrgic. Compartirem idees i recursos.

Professora: Montserrat Martínez, llicenciada en Ciències religio-
ses i directora del Servei de Catequesi “Mn. Manuel Bonet”

Els protagonistes de la Història 
de la Salvació

En aquest curs veurem els diferents personatges de la història de la sal-
vació i aprendrem a descobrir quins són els trets que els caracteritzen i 
com el seu exemple i la seva valentia ens poden animar a nosaltres i els 
nostres infants en el seguiment de Jesús. Abraham, Jacob, Josep, Moi-
sès... ens anuncien el Messies i el prefiguren. La presentació de cada 
un dels personatges anirà acompanyada d’algunes cançons i danses.

Professor: Pau Tarruell i Carmina Mas, grup Bufanúvols

A la catequesi eduquem en 
valors

Què entenem per valors? Valors del noi i la noia d’avui dia. Valors es-
pecíficament cristians. I els valors que anomenem “humans”? Escala 
de valors. Estratègies generals per a la formació de valors. Estratègies 
familiars per a la formació de valors. Influència verbal, oral i gestual. 
Límits de la responsabilitat de l’educador. Paciència i esperança en 
l’educació.

Professor: Esteve Pujol, mestre i psicòleg

L’art i l’expressió gràfica com 
a eina de suport en el discurs 
catequètic

El curs intentarà donar recursos, a base d’exemples pràctics, de com 
donar un missatge catequètic a partir d’imatges o espais que puguem 
tenir a l’abast, per tal de fer més dinàmica la sessió o sostenir un 
discurs més prolongat captant l’atenció dels oients.

Professor: F. Xavier Farrés, prevere

Afavorir l’atenció i la motivació 
dels infants de la catequesi

Atenció i motivació. Els problemes d’atenció i els trastorns per dèficit 
d’atenció. Els tres autos: autoestima, autonomia, autocontrol. Habili-
tats socials i recursos personals del/a catequista. Estratègies metodo-
lògiques per treballar els valors i emocions a partir dels contes.

Professores: Marta Ciurana i Rosa Gutiérrez, pedagogues

Iniciar-se a ser 
catequista

Adreçat especialment a la gent jove que s’ha iniciat o es vol iniciar 
com a catequista (tot i que hi pot assistir qualsevol persona i de qual-
sevol edat). Volem ajudar a situar i motivar la tasca del catequista 
responent a quatre preguntes bàsiques: Què és la catequesi? Amb qui 
fem la catequesi? Qui és un/una catequista? Com fem la catequesi?

Professora: Josefa Rebato, catequista i col·laboradora de la 
Delegació de Barcelona

Claus per canviar 
el món

Aquest curs pretén crear un espai vivencial per descobrir quines són 
les claus per reinventar el món. A partir de la metodologia VRT (Viven-
ciar - Reflexionar - Transferir), compartirem un espai de d’experiències, 
valors i emocions que afavoreixin la construcció d’aprenentatges.

Professor: Carles Porrini, pedagog

• Delegació Diocesana de Catequesi de Barcelona, 
de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 h. Tel: 934 
541 898

• Delegació Diocesana de Catequesi de Sant Feliu de 
Llobregat, de dilluns a divendres, de 10.30 a 14.00 h. 
Tel: 936 327 630

• Delegació Diocesana de Catequesi de Terrassa, 
enviant e-mail a:  
delegaciocatequesi@bisbatdeterrassa.org 
Tel: 654 642 079 

Coordinadors de la Setmana

• Carles Cahuana, Isabel Campmany i Enric Termes

Lloc on s’impartiran els cursets

• Seminari Conciliar de Barcelona
 C/ Diputació, 231   08007 Barcelona
 Tel: 934 541 600

Tingueu en compte que no es pot aparcar al pàrquing 
de l’edifici.

Nom

Cognoms

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Parròquia o centre catequètic

Arxiprestat

Bisbat

Tipus de catequesi que fas

(Escriviu-ho amb lletres majúscules)
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