
 

 

BUTLLETÍ MENSUAL PER A MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

Número 9 - Febrer 2016 

 

I. FORMACIÓ 

 
Nou llibre del Papa: "El Nom de Déu és Misericòrdia" 
 
Per vegada primera, en un llibre entrevista signat per ell, Francesc es dirigeix 
a cadascun dels homes i dones del planeta en un diàleg senzill, íntim i 
personal. Una bona lectura per a la Quaresma. 

 

 

 

 

II. RECURSOS PEDAGÒGICS 

 
Consolem a qui plora i a qui està trist 
[Educació Infantil i Primària] 
 
Fitxa per treballar l'amor entre les persones mitjançant una paraula de 
l'Evangeli: «Com una mare consola el seu fill, d’aquesta manera jo us 
consolaré» (Is 66, 13). 

 
  
Els Manaments de la Llei de Déu 
[Primària] 
 
Unitat per treballar els Manaments de la Llei de Déu que es resumeixen en 
estimar a Déu sobre totes les coses i al proïsme com a un mateix. 
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Apadrinem el nostre patrimoni 
[ESO i Batxillerat]  
 
El programa: "Apadrinem el nostre patrimoni" es basa en la idea de 
l’apadrinament d’un element del patrimoni monumental, del patrimoni 
cultural immaterial o del patrimoni natural, per part d’un centre educatiu... 

 
  
"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 

  

IX Jornades d’Ètica i Món contemporani: Una nova economia 
Jornades [Docents]  
 
La crisi iniciada fa quasi una dècada, causada per comportaments mancats 
d’ètica social, ha propiciat la consciència que només la transformació de les 
regles de joc econòmiques mundials, de manera que tinguin com a centre la 
persona i el bé comú, possibilitaran el destí universal dels béns de la terra... 
 
Data: 8 i 9 de febrer. Seminari Conciliar de Barcelona. 
 

 

 

  
Conferències Quaresmals 2016: El rostre de la Misericòrdia  
Conferències [Docents]  
 
Les conferències quaresmals d’enguany coincideixen amb l’Any Jubilar 
Extraordinari de la Misericòrdia. El papa Francesc ens indica, en la butlla de 
convocatòria del Jubileu, que la Misericòrdia del Pare té un rostre: Jesucrist... 
  
Data: 14, 21 i 28 de febrer, a les 19h. Basílica de la Puríssima Concepció. 
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IV. INFO CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA 
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RECORDEU! ENCARA HI SOU A TEMPS! 
15 de febrer: Data límit d'entrega de treballs. 
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