
Horari
Tarda - Primer torn
15.15 h Matrícula i acollida*
16.00-17.00 h Cursets
17.00-17.15 h Descans
17.15-18.15 h Cursets

Tarda - Segon torn
17.45 h Matrícula i acollida*
18.30-19.30 h Cursets
19.30-19.45 h Descans

19.45-20.45 h Cursets

* L'horari de matrícula només és per
al dilluns. Cada torn de cursets comen-
cara amb un moment conjunt de pre-
garía. EIs cursets duren els cinc dies.
EIs assistents a la Setmana Cateque-
tica poden fer un curset o dos cursets,
un en cada torno

Matrícula
Preus
Per un curset: 40 €
Per dos cursets: 70 €

Per a formalitzar la inscripció:
Omplir la fitxa d'inscripció adjunta i
enviar-la a:
Delegació Diocesana de Catequesi
de Barcelona

Carrer Diputació, 231, 08007 Barce-
lona
Fax: 933 232 537
Al e: ddcateguesi5104@argbcn.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 Ca-
tequetica,

Les places deis cursets són limitades i s'atorgaran per ordre d'inscripció.
Hiha un nombre mínim de place s exigibles. Els coordinadors de la Setmana Catequé-
tica es reserven el dret de suspendre determinats cursets si el nombre d'inscrits fos
insuficient i proposar resituar en altres cursets aquestes persones.

Informació
Delegació Diocesana de Catequesi de Barcelona, de dilluns a divendres, de
10.30 a 13.30 h. Tel:934 541898
Delegació Diocesana de Catequesi de Sant Feliu de Llobregat, de dilluns a di-
vendres, de 10.30 a 14. h. Tel: 936 327 630
Delegació Diocesana de Catequesi de Terrassa, enviant correu electróníc a
bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org

Coordinadors de la Setmana:
Santi Collell, M. Isabel Campmany i Enric Termes

Llocons'impartiran els cursets:
Seminari Conciliar de Barcelona
CI Diputació, 231 08007 Barcelona
Tel: 934 541 600 Tingueu en compte que no es pot aparcar al parquíng de J'edifici
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Cursets Tarda - Primer torn Les competencies del catequista acompanyant en el creixement de la fe.
La Comunitat Cristiana és catequetica, i el catequista és, viu, i creix dins de la
comunitat de creients.
M. Isabel Campmany, delegada de sant Feliu de Llobregat

1. Catequesi, lntel-Iigéncía espiritual i pedagogia
Repensar el sistema de transmissió de la fe a la llum d'una concepció de la
persona més plena. Un aprenentatge amb significat, amb cornpetencies i que
creí possibilitats d'encontre, a més de la transmissió deis continguts.
[oan Garcia de Mendoza, prevere de l'arxidíócesí Barcelona

6. Catequesi «digital»? [ocs i dinámíques amb ordinador
En aquest curs practicarem una aproximació a un programa inforrnátic que
permet la utilització, modificació i creació de jocs i dinárniques molt engres-
cadors per a la catequesi. Les persones que disposin d'ordinador portátil po-
den portar-lo per tal d'aprofitar més el curs, tot i que no és imprescindible.
Núria Ferret, pedagoga i mestra de religió

2. El missatge de la imatge més enllá de les paraules
En aquest curs treballarem aspectes de la catequesi a partir deis recursos au-
diovisuals que tenim a l'abast. Música i imatge, a través de curts, pel-Iícules,
cancons i jocs per motivar a infants i joves.
Assumpta Montserrat, professora de Música
i Montserrat Claveras, professora de Religió

3. QUI SÓC JO? Preguntes clau per caminar cap a la interioritat.
Aquest curs pretén crear un espai de creixement personal i compartit. Ens
endinsarem en un procés d'autoconeixement plantejant interrogants sobre
QUI SÓc. Focalitzarem les reflexions en dues direccions: una envers l'apre-
nentatge personal i l'altre sobre el paper de l'acompanyant en processos de
creixement personal.
CarIes Porrini Cubells, pedagog

7. Iniciar-se a ser catequista
Adrecat especialment a la gent jove que s'ha iniciat o es vol iniciar com a ca-
tequista (tot i que hi pot assistir qualsevol persona i de qualsevol edat). Volem
ajudar a situar i motivar la tasca del catequista responent a quatre preguntes
básiques: Que és la catequesi? Amb qui fem la catequesi? Qui és un/una cate-
quista? Com fem la catequesi?
Enric Termes, catequeta i Delegat de catequesi

4. Introducció a diferents personatges bíblics
de l'Antic i del Nou Testament
Aprofundirem en diferents personatges de l'Antic i del Nou Testament: Abra-
ham, Isaac, [osep, Rut, Moisés, Míriam, Samuel, David, Pere i Pau. Quins són
els trets que els fan atractius i models per a nosaltres. Van tenir fe en l'adver-
sitat i la prova. Facilitarem diferents texts perque els infants puguin repre-
sentar la seva vida. Ho acompanyarem amb cancons i danses relacionades
amb ells.
Pau Tarruell i Carmina Mas, grup Bufanúvols

8. La Bíblia contada: narracions bíbliques
La narració és un deis generes literaris que trobem amb més freqüencia en
la lectura de la Bíblia.
Les histories que descobrim en els llibres sagrats agraden tant a adults com a
nens. Qui no recorda les narracions d'Adam i Eva, l'Arca de Noe, David i Goliat,
la historia de [osep a Egipte ..., les paráboles de Jesús ...?
La Bíblia contada és, sens dubte, una eina tnsubstituible en la catequesi.
Javier Velasco, biblista
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9. Com comunicar la fe a la generació mil-Ieníal?
La generació nascuda després de l'any 2000, els MILLENIALS, són els joves a
qui l'Església ha de comunicar la bona nova de I'evangeli. Volem ajudar-vos a
comprendre el continent adolescent, descobrint-ne les oportunitats, oferint
eines que ajudin a comunicar-los la fe. Millenials amb fe. Com inculturitzar la
fe en els adolescents del segle XXI; Acompanyar amb fe. Com acompanyar-Ios
en el cami de la vida i la fe; Preguntes amb fe. Com anunciar-los la fe a partir
del curs Alpha; Música amb fe. Com apropar a la fe a través de la música de
lloanca; Jocs amb fe. Com comunicar la fe a través del joc i la diversiá.
Membres de les Delegacions de [oventut

5. La vocació del catequista
La vocació catequética: la nostra resposta a la crida de Déu. L'espiritualitat
del catequista, la comunicació de l'experiencia de la fe, el catequista testimoni
joiós de l'Evangeli.


