"L'educació és generadora d'esperança. De
fet, l'educació és un donar a llum, és un fer
créixer, si se situa en la dinàmica del donar
la vida. I la vida que neix és la font més
fecunda de la qual brolla l'esperança, una
vida sempre en recerca de la bellesa, de la
bondat, de la veritat i de la comunió amb
els altres per a un creixement comú ".
Papa Francesc

Organitzen

TÍTOL D'EXPERT
UNIVERSITARI EN
PASTORAL EDUCATIVA
2018-2020

Per a més informació:
Escola Catòlica de les Illes Balears
pastoral@ecib.info
971 799 406

TITULACIÓ ACREDITADA
PEL CENTRE UNIVERSITARI
CARDENAL CISNEROS

PRESENTACIÓ
De cada vegada, major nombre de laics tenen
presència en els càrrecs de gestió dels centres i en
l'animació pastoral. Les escoles catòliques es
troben en un moment de canvis profunds que ens
han de dur a reflexionar sobre la indentitat dels
nostres centres, els projectes educatius nascuts des
del carisma i la missió compartida.

PLA DE FORMACIÓ
Modalitat presencial
Sessió inaugural i final de 3h,
de 17:00h a 20:00h.
10 sessions presencials de 8h,
divendres de 16:00h a 20:00h
i dissabtes de 9:30h a 13:30h.

AVALUACIÓ
Assistència mínima al 85% de les hores
per a obtenir la titulació, encara que
l'absència sigui per raons justificades.
Avaluació continuada. S'haurà
d'entregar un treball de síntesi per a cada
una de les sessions i una tesi final
d'aplicació pràctica i argumentació
teòrica.

TITULACIÓ
Expert Universitari en Pastoral Educativa
(375h corresponents a 15 ECTS)

PREU
Preu total, incloses les taxes d'expedició
del títol: 950 €, sempre que hi hagi un
mínim de 25 participants.
Possibilitat de bonificar la formació a
través de la FUNDAE , a repartir
proporcionalment entre 2018, 2019 i
2020(podeu demanar més informació a
Escola Catòlica de les Illes Balears).
Participants: màxim 30.

PROGRAMA
Calendari
Curs 2018-19
10 d'octubre 2018 (sessió inaugural)
19 i 20 d'octubre 2018
16 i 17 de novembre 2018
25 i 26 de gener 2019
22 i 23 de febrer 2019
22 i 23 de març 2019
Curs 2019-20
25 i 26 d'octubre 2019
22 i 23 de novembre 2019
24 i 25 de gener 2020
14 i 15 de febrer 2020
20 i 21 de març 2020
24 d'abril 2020 (sessió final)

Ponents
Josep M. Nonay, Juan Pedro Lobatón, José
Mª Pérez Soba, Siro López, Carlos Sánchez,
Xiskya Valladares, Joseba Louzao, Pilar
Ramírez, Jesús M. Lorente, Juanjo Fernández,
Sílvia Martínez Cano, Doro Carbó, Mons.
Sebastià Taltavull, Carmen Sara, Luís
Guitarra, Juan Bellido, Isabel Gómez, Paco
Valdés.
Coordinador acadèmic: Juan Manuel Alarcón
Tutor del curs: Juanjo Fernández

Contingut de les sessions
Dinàmica de coneixement i fotografia pastoral
del centre.
L'escola com a plataforma d'evangelització.
Cristologia.
Pastoral de sentit.
Fonamentació teològica-pastoral.
Caràcter propi i projecte educatiu pastoral.
Pastoral i xarxes socials.
L'Església com a comunitat. Eclesiologia.
Màrqueting pastoral.
La pedagogia de Jesús de Nazaret. Un model
per als educadors cristians.
L'art i la bellesa com a camí pastoral.
Pastoral i Església.
Pastoral familiar.
Celebració i sagraments, l'oració cristiana,
simbologia.
Bíblia i pastoral.
Interioritat en clau d'evangeli.
Música i pastoral.
Pastoral amb joves. Claus per a treballar amb
adolescents.
Acompanyament personal, coaching
espiritual.
Recursos per a educar la interioritat a l'aula.
Pastoral i compromís apostòlic. Aprenentatge
i servei.

Lloc de realització
Col·legi Sagrat Cor
C/ Pare Antoni Oliver, 4 07014-Palma
Al manco dues de les sessions es realitzaran
fora del centre.

Data màxima d'inscripció
12 de setembre 2018

