
 

 

 

BUTLLETÍ MENSUAL PER A MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

Número 4 - Setembre 2015 

 

I. FORMACIÓ 

 
Sínode de la Família  
 
Del 4 al 25 d'octubre tindrà lloc la XIV Assemblea General Ordinària 
del Sínode dels Bisbes que tractarà el tema: La vocació i la missió de 
la família en l'Església i en el món contemporani. 
 
 Us recomanem la lectura de l'Instrumentum Laboris. 

 

 

II. RECURSOS PEDAGÒGICS 

 
La Mare de Déu de la Mercè 
[Educació Infantil i Primària] 
 
El proper dijous 24 de setembre l'Església celebrarà la festa de la Mare de 
Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona. La fitxa pot servir per a treballar 
aquesta advocació de la Mare de Déu que és de plena actualitat. 

 
  
Els Sants Arcàngels: Sant Miquel, Sant Rafael i Sant Gabriel 
[Educació Infantil i Primària] 
 
El proper dimarts 29 de setembre l'Església celebrarà la festa dels Sants 
Arcàngels. La fitxa pot servir per a aprofundir en la realitat d'aquests amics 
de Déu i amics nostres tan especials i que són els patrons de molts dels 
nostres alumnes.    
 
  

  

FEDERACIÓ DE CRISTIANS  

DE CATALUNYA 

www.federaciocristians.org · FEDERACIÓ DE CRISTIANS DE CATALUNYA · butlletireligio@federaciocristians.cat 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_sp.html
http://www.ensenyamentbcn.org/node/202?lang=ca&
http://www.ensenyamentbcn.org/node/200?lang=ca&
http://www.concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=000000&idioma=CAT
http://www.ensenyamentbcn.org/node/202?lang=ca&
http://www.ensenyamentbcn.org/node/200?lang=ca&
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_sp.html
mailto:fedcristians@federaciocristians.org


 

 

El sagrament del Matrimoni 
[ESO i Batxillerat]  
 
Aquest vídeo pot servir per a aprofundir en el sagrament del Matrimoni, ara 
que l'Església celebrarà l'Encontre Mundial de les Famílies a Filadèlfia (EUA) 
amb el Papa Francesc i el Sínode dels Bisbes sobre la Família.  
 

 
  
"App" Radar Social 
[Batxillerat]  
 
"Com saber què és realment important? I com crear-se una opinió sòlida i 
contrastada dels temes d'actualitat del dia? La Federació de Cristians de 
Catalunya (FCC) té la resposta: la seva aplicació Radar Social adreçada als 
joves..." 
 
  

 
 

 

 

 

 

III. INFORMACIONS 

  

Les intel·ligències múltiples aplicades a l'ensenyament de la religió 
Curs [Infantil, Primària, ESO i Batxillerat]  
 
Dates: 13, 15, 20, 22 i 27 d'octubre (15 hores). 
Hora: de 17:30h a 20:30h 
Preu: 25 euros. 
Docents: M. Monika Horch i M. Núria Miró (Col·legi Montserrat, Barcelona). 

 

 
  
La família davant el Sínode 2015 
Jornada 
 
"Per la importància del Sínode i afectar a la família, i tenint en compte que 
han estat polèmiques algunes manifestacions expressades, diverses 
persones catòliques que treballem en el camp de la família hem entès que 
seria positiva la celebració d'una jornada a la vegada d'oració i de reflexió 
sobre el Sínode..." 
 
Dissabte 26 de setembre, de 9h a 13:30h. 
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IV. INFO CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA 

 

Arriba una nova convocatòria! 
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