
 

 

 

BUTLLETÍ MENSUAL PER A MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

Número 2 - Juny 2015 

 

I. FORMACIÓ 

 
Catequesi del Papa sobre l'educació familiar 
 
El passat 10 desembre, el Papa Francesc va iniciar una etapa de 
catequesi sobre la família. La del dia 20 de maig es va centrar en 
l'educació familiar.  
 
Us recomanem la seva lectura. 

 

 

II. RECURSOS PEDAGÒGICS 

 

L'Església 
[Educació Infantil] 
 
Fitxa sobre elements que trobem a l'església.  
 

 
  
L'Eucaristia 
[Educació Primària] 
 
Aquesta fitxa pot servir per a aprofundir en el sagrament de l'Eucaristia en 
el mes que l'Església celebra la solemnitat del Corpus Christi.  
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El sagrament de l'Eucaristia 
[ESO i Batxillerat]  
 
Aquest vídeo pot servir per a aprofundir en el sagrament de l'Eucaristia en 
el mes que l'Església celebra la solemnitat del Corpus Christi.  
 

 
  
Pel·lícula "Prefiero el Paraíso" 
[ESO i Batxillerat]  
 
Film que explica la vida de Sant Felip Neri, el sant de l'alegria, a qui, quan se 
li va preguntar si volia ser cardenal, va respondre: "prefereixo el paradís". 
Pots descarregar-te una fitxa de treball. 
 
  

 

 

 

 

III. INFORMACIONS 

  

Trobada Europea de Joves                                + Informació 
Convivència [ESO i Batxillerat]  
 
A partir dels 14 anys.  
Del 2 al 9 d'agost: 250 euros (tot inclòs) 
Del 5 al 9 d'agost: 180 euros (tot inclòs) 
 

 
  
Els retaules barrocs del Moianès i el Lluçanès 
Visita guiada 
 
Itinerari guiat que compren les esglésies de Sant Boi de Lluçanès, Santa 
Maria d'Oló i Sant Joan d'Oló, que conserven totes elles uns magnífics 
retaules barrocs. 
 
Diumenge 14 de juny, de les 10h a les 18h. 
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IV. INFO CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA 

 

Aquest mes us informem sobre l'obsequi de participació del Concurs 
Bíblic d'enguany: el llibret de butxaca "Amics del Concurs Bíblic de 
Catalunya - Senyor ensenya'ns a pregar". 
 
Una bona eina perquè els alumnes puguin portar sempre a sobre una 
agenda que, a més a més, els ajudarà a aprofundir en l'amistat amb Jesús 
mitjançant la pregària. 
 
S'han repartit 50.000 exemplars! 
 
El llibret està estructurat en set apartats: 
 
1) Espai personal 
2) Presentació 
3) Per què pregar, com pregar 
4) Pregàries del cristià 
5) La meva selecció de pregàries 
6) Textos bàsics del cristià 
7) Per a aprofundir més sobre la pregària 
 
Descarrega-te'l aquí 
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