
 I JORNADES DE FORMACIÓ PER A CATEQUISTES (SIC)   HORARI  
 

Hotel Palas. La Pineda, Vila-seca (Tarragona) 
C. Pau Casals, s/n. Telèfon 977 37 08 08 - Fax 977 37 22 66 

 

 

Divendres ________________________________________ 

A partir de les 18,00 h arribada dels participants. Fins 
a les 19.50 h acolliment a l‘hotel, lliurament del 
material i distribució de les habitacions. 

20.00 h Déu vos guard: pregària i acte de benvinguda. 

20.45 h Sopar. 

22.00 h L’Església de Tarragona ens acull. 
Conferència introductòria i presentació 
audiovisual de l’Església de Tarragona i els 
inicis del cristianisme a les nostres terres. 

Dissabte _________________________________________ 

9.30-13.15 h Primera sessió de les jornades: 
Comunicar des del que ETS: La identitat del 
catequista.  

 

15.30-19.15 h Segona sessió de les jornades: 
Comunicar des del que SAPS i CREUS: Els 
coneixements del catequista.  

22.00 h Vetllada: La flor de la comunicació.  

Diumenge ________________________________________ 

9.30-13.15 h Tercera sessió de les jornades: 
Comunicar des del que FAS: L’acció del 
catequista. 

13.30 h Eucaristia a l’església de l’Esperit Sant. 

15.00 h Dinar i comiat. 

Professors: ______________________________________ 

XAVIER GRASET, JAUME GALOBART, ARMAND PUIG, CARME 

BORBONÉS, ESTEVE PUJOL, PAU TARRUELL. 



 I JORNADES DE FORMACIÓ PER A CATEQUISTES (SIC)  CONTINGUT DE LES JORNADES  

Primera sessió ___________________________________ 
Comunicar des del que ETS: La identitat del catequista  
1. No es pot no comunicar La persona comunica 

sense proposar-s’ho amb la seva sola presència, 
però no qualsevol acte de comunicació 
aconsegueix comunicar allò que es pretén. 

2. El catequista comunica des d’alló que és. La 
primera comunicació del catequista és una 
comunicació profunda amb Déu, comunica allò que 
prèviament ha experimentat, i aquesta experiència 
configura la seva identitat. 

3. Síntesi. Treball d’apropiació per part dels 
participants.  

Segona sessió ____________________________________ 
Comunicar des del que SAPS i CREUS: Els 
coneixements del catequista  
1. Conèixer Déu per a comunicar-lo a l’home. Qui no 

té un missatge, qui no te res a dir, no establirà una 
bona comunicació. Contingut essencial de tota 
catequesi.  

2. Conèixer l’home per a comunicar-li Déu. Qui té un 
bon missatge, però no coneix prou bé el receptor, 
no està en condicions de comunicar eficaçment. 
Aportació de les ciències humanes.  

3. Síntesi. Treball d’apropiació per part dels 
participants.  

Tercera sessió ___________________________________ 
Comunicar des del que FAS: L’acció del catequista 
1. Ser catequista: establir una relació educativa. En el 

catequitzand, el catequista hi troba un germà de la 
família de Déu. Es troben en el mateix camí, però no 
en el mateix punt del recorregut.  

2. Ser catequista. posar en marxa uns mitjans 
adequats. El catequista actua segons unes 
finalitats, amb una correcta programació, una 
metodologia adequada i uns mitjans didàctics 
apropiats.  

3. Síntesi. Treball d’apropiació per part dels 
participants. 

 



 I JORNADES DE FORMACIÓ PER A CATEQUISTES (SIC)  CONDICIONS D’ORGANITZACIÓ 

A tenir en compte _________________________________ 
• Per als que utilitzen el tren s’organitzará un servei 

d’autocars que faran diversos viatges des de 
l’estació de Tarragona.  

• En vehicle propi: des de l’autopista AP7, sortida 
Vila-seca / Salou, direcció Vila-seca fins a trobar 
l’indicador de La Pineda. Des de la N-340 (A7) està 
indicat directament La Pineda. Des d’altres 
carreteres interiors, s’ha d’anar sempre fins a la N-
340.  

• Els participants en règim extern poden utilitzar el 
menjador bufet de l’hotel per a dinar o sopar. 
Tindrem uns tiquets que es podran adquirir 
prèviament.  

• L’allotjament es pagarà directament a l’hotel. La 
matrícula ja haurà quedat pagada amb l’ingrés de 
la inscripció.  

• Aparcament a l’interior de l’hotel fins que hi hagi 
places disponibles.  

• Un monitor s’encarregarà d’organitzar activitats 
lúdiques per als nens que us acompanyin al 
miniclub de l’hotel.  

Preus ____________________________________________ 
Matrícula del curs 15,00 € 
Allotjament i àpats  

 Habitació doble 53,00 € 
 Tercera persona, nen o adult: descompte 50% 
 Habitació individual 72,00 € 
Per a formalitzar la inscripció _____________________ 

Ingressar l’import de la matrícula (15,00 €) al compte 
de La Caixa: 2100-0963-69-0200016108.  
Enviar la fitxa d’inscripció adjunta junt amb una 
fotocòpia del resguard d’ingrés a:  

Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
carrer dels Àngels, 18 — 08001 
Barcelona 
telèfon: 93 302 10 41 — fax: 93 317 39 86 
secretaria@sicb.e.telefonica.net  

Data límit d’inscripció: 31 d’octubre del 2007.  
 

mailto:secretaria@sicb.e.telefonica.net



