
 

 

BUTLLETÍ MENSUAL PER A MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

Número 12 - maig 2016 

 

I. FORMACIÓ 

 
Vídeo del Papa:  "Les dones a la societat" 
 
Aquest mes de maig, la intenció del Papa és:  Perquè en tots els països del 
món les dones siguin honrades i respectades i sigui valorat la seva 
imprescindible aportació social. 
 
 

 
 

 

 

 

 

II. RECURSOS PEDAGÒGICS 

 
Molts pobles, un sol poble  
[Educació Infantil i Primària] 
 
Fitxa per treballar l'amor entre les persones mitjançant una paraula de 
l'Evangeli: «Déu habitarà amb els homes. Ells seran el seu poble i el seu Déu 
serà “el Déu que és amb ells”» (Ap 21,3). 

 
 
 

 

No robaràs 
[Primària] 
 
Fitxa per treballar el setè i el desè Manament de la Llei de Déu. 
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El sagrament de l'Eucaristia 
[ESO i Batxillerat]  
 
Vídeo que pot servir per a treballar el sagrament del Cos i de la sang de 
Jesucrist, l'Eucaristia. 

 
 

  
"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 

  

Cicle "Amics de la Ciutat": Tertúlia  'Catalanisme i política'  
Recursos [Docents]  
 
En commemoració del centenari de la mort del bisbe Torres i Bages, a càrrec 
de Mn. Ramon Corts, doctor en història eclesiàstica.   
 
Dilluns 30 de maig, a les 19h. Ateneu Barcelonès. c/ de la Canuda 6 
Barcelona. 

 

 
  
 
Jornada de portes obertes al Museu Bíblic Tarraconense 
Recursos [Docents]  
 
Activitat inserida en el programa de Tàrraco Viva 2016  
 
Dissabte 28 de maig. Museu Bíblic Tarraconense. Tarragona. 
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IV. INFO CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA 

 
 

 
 

 
El president de la Federació de Cristians de Catalunya, Antoni Comas, va lliurar el dimecres 25 de maig, al 
Papa Francesc, el llibre commemoratiu del trentè aniversari del Concurs Bíblic de Catalunya, convocat pel 
Grup Avant de Terrassa de dita Federació. En el llibre figuren els premiats (participants i centres) de les 
quatre últimes edicions del concurs.  
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