
 

 

BUTLLETÍ MENSUAL PER A MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

Número 14 - setembre 2016 

 

I. FORMACIÓ 

 
Vídeo del Papa:  "Per una societat més humana" 
 
La intenció del Papa és:  Perquè cadascú contribueixi al bé comú i a la 
construcció d'una societat que posi al centre la persona humana. 
 
 

 

 

 

 

II. RECURSOS PEDAGÒGICS 

 
"Jo perdono" 
[Educació Infantil i Primària] 
 
Fitxa per treballar l'amor entre les persones mitjançant una paraula de 
l'Evangeli: «Perdona les ofenses que t’hagi fet el teu proïsme, i aleshores, 
quan preguis, Déu et perdonarà els pecats» (Sir 28,2). 

 

 
 

 

Les virtuts 
[Primària] 
 
Fitxa per treballar les virtuts, els vicis i la gràcia de Déu. 
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Festes de la Mare de Déu 
[ESO i Batxillerat]  
 
Activitat per treballar les festes dedicades a la Mare de Déu durant l'any 
litúrgic. 

 
 

  
"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 II 
Curs [Infantil, Primària, ESO i Batxillerat] 
 
Dates: [intensiu] 12, 15, 17 i 19 novembre (15 hores). 
Preu: 25 euros. 
Docents: M. Monika Horch i M. Núria Miró (Col·legi Montserrat, Barcelona). 

 

 
  
 
Life Teen 
Recursos [Docents]  
 
La trobada que per primer cop tenia lloc a Barcelona, va acollir al voltant de 
200 responsables d'evangelització per adolescents, procedents de diferents 
punts del mapa...  
 
Dilluns 3 d'octubre. Delegació de joventut. Barcelona. 
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IV. INFO CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA 

 
 

Documentació del 32è Concurs Bíblic de Catalunya 2016-2017: 

 Pòster: Descarrega'l 

 Bases: Descarrega'l 

 Qüestionaris CB Bàsic (Centres escolars): Descarrega'l 

 Qüestionari CB Bàsic (Catequesi): Descarrega'l 

 Plantilla CB Dibuix: Descarrega'l 

 Plantilla álbum CB Inicial:D Descarrega'l  

 Fitxa de Centre Participant: Descarrega'l 

 Fitxa del Participant Individual: Descarrega'l 

 Guia per al Professorat: Descarrega'l 

Us animem a participar-hi. El curs passat els participants van esser més de 61.500 

Per a més informació: www.concursbiblic.com 
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