
 

 

 

BUTLLETÍ MENSUAL PER A MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

Número 5 - Octubre 2015 

 

I. FORMACIÓ 

 
50è aniversari de la Gravissimum Educationis 
 
El pròxim 28 d'octubre l'Església celebrarà el 50è aniversari de la 
publicació del document del Concili Vaticà II sobre l'educació 
cristiana, que porta per títol: Gravissimum Educationis. 
 
 Us recomanem la lectura d'aquest document. 

 

 

 

II. RECURSOS PEDAGÒGICS 

 
L'Arca de Noè 
[Educació Infantil i Primària] 
 
Aquest vídeo de Walt Disney pot servir per a treballar la història de l'Arca de 
Noè, que és una prefiguració de l'Església com a lloc de salvació, refugi 
davant de les adversitats.  

 

 
  
La sexualitat 
[Primària] 
 
Aquesta fitxa pot servir per a aprofundir en el do de la sexualitat, i en el sisè 
i en el novè manament de la Llei de Déu, tot coincidint amb el Sínode dels 
Bisbes sobre la Família.  
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La sexualitat, do de Déu 
[ESO i Batxillerat]  
 
Aquest vídeo pot servir per a aprofundir en el do de la sexualitat, ara que 
l'Església iniciarà 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..." 
 
                          Enllaços: 
  

 
 

 

 

 

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). 

 

 
  
L'encíclica "Laudato Si'" i la butlla "Misericordiae Vultus" 
Formació [Infantil, Primària, ESO i Batxillerat] 
 
La Federació de Cristians de Catalunya (FCC) organitza 5 sessions d'estudi i 
reflexió de la Doctrina Social de l'Església (DSE), que tindran lloc els dijous 8 
i 22 d'octubre, 5 i 19 de novembre i 3 de desembre, de 18:30h a 20:00h.  
 
Els temes que s'impartiran seran l'encíclica del papa Francesc "Laudato Si' i 
la butlla Misericordiae Vultus. 
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Amb la col·laboració de:  
 

http://www.cmontserrat.org/ca/
http://www.ensenyamentbcn.org/ca/noticies/intelligencies_multiples
http://federaciocristians.org/index.php/ca/activitats/agenda/item/314-noves-sessions-sobre-doctrina-social-de-l-esglesia-a-la-federacio-de-cristians-de-catalunya
http://www.ensenyamentbcn.org/ca/noticies/intelligencies_multiples
http://federaciocristians.org/index.php/ca/actualitat/item/299-radar-social-una-app-per-a-construir-una-opinio-personal-objectiva
http://www.ensenyamentbcn.org/node/139?lang=ca&
mailto:fedcristians@federaciocristians.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tibidabo.fcc&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/radar-social/id927387550?mt=8


 

 

IV. INFO CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA 

 

 

PARTICIPA-HI ! 
 

  
 
 Concurs Bíblic Inicial  
      
 Concurs Bíblic Bàsic  
 
 Concurs Bíblic de Dibuix 
 
 Concurs Bíblic Informàtic 
 
 Concurs Bíblic de Redacció 
      
 Guia per al professorat 
      
 Més informació 
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Si vols rebre  mensualment aquest butlletí  

a la teva adreça electrònica: 

http://www.concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=000000&idioma=CAT
mailto:fedcristians@federaciocristians.org
http://goo.gl/forms/o2PFi0d5ZB
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=200600
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=200500
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=200400
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=200700
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=200300
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=200800
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