Departament Pastoral FECC. Proposta formativa CPE.

“Certificat de Competència en Pastoral Educativa (CPE)”
Resum de la proposta
Es presenta una nova formació de l’àmbit pastoral per les escoles adherides a la FECC que és
l’evolució del “Títol universitari d’Expert en Escola de Pastoral” ajustat a les necessitats i
possibilitats reals per als docents de les escoles. Es tracta d’una formació que segueix sent “de
llarga durada”, a tres cursos escolars vista (també es pot fer en sis), però realitzable dins del
programa de formació de les institucions educatives.
Cada curs escolar s’oferirà la formació referent a una de les tres dimensions proposades. Cada
dimensió comptarà amb una part obligada de sis hores de formació en total on es tractarà, per
dues hores de durada cadascun, el context pedagògic, el context social i el context eclesial. Tot
seguit hi haurà la formació específica de la dimensió proposada, la qual, sent tota online, podrà
ser parcialment convalidada per la formació presencial que es proposi a l’estiu.
Per altra banda, aquesta proposta també es presenta com una formació contínua i necessària
no tan sols ja per a persones destinades a liderar el projecte evangelitzador dels centres, sinó
per a qualsevol docent d’una escola cristiana.

Característiques generals de la CPE
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Formació de tres cursos escolars de durada, amb una càrrega de 30h per curs escolar
més 10h de la Carpeta d’Aprenentatge a repartir entre els tres anys. (No es
comptabilitzen les hores d’assistència obligatòries en, com a mínim, una Jornada de
Pastoral Educativa de la FECC al llarg dels tres anys). El còmput total d’hores de formació
és de 100h.
Cada curs escolar s’ofereix una de les dimensions del CPE, de 30h de durada.
Cada “promoció” coincidirà amb una o dues promocions anteriors o posteriors a la seva
un cop s’hagi acomplert ja un cicle (tres anys).
La FECC certifica cadascuna de les formacions realitzades al llarg de cada curs escolar i
l’ISCREB certifica l’assoliment de cadascuna de les dimensions al final del curs escolar.
Per a l’obtenció del certificat universitari cal haver fet les tres dimensions i presentar la
Carpeta d’Aprenentatge (10 hores). En aquesta carpeta hi constarà la participació de la
trobada anual de la promoció (3h online, una per curs escolar) i la presentació d’un
producte de pastoral educativa innovador que reculli i ampliï alguna de les tasques
presentades al llarg dels tres anys. (7h).
Es pot cursar alguna de les formacions proposades independentment de si la persona
interessada està fent el recorregut per l’obtenció de la CPE. Es “guarda la qualificació”
en el cas que posteriorment es vulgui incorporar a fer tot el recorregut de la formació
per assolir el certificat en CPE fins a dos anys de cara a promoure la seva incorporació
en el títol de CPE.
L’àrea pastoral i sòcio-educativa de la FECC pot proposar altres formacions que no
s’inclouen en el CPE al llarg del curs escolar.
En cas d’haver de modificar alguna de les formacions que es presenten, caldrà preservar
que estigui situada dins la dimensió corresponent i que el còmput d’hores no canviï.
Cada any comptarà, com a mínim, amb una persona acordada amb l’ISCREB.
El Departament de Pastoral ha de lliurar una memòria cada curs escolar per donar
comptes del seguiment de la formació a l’ISCREB, així com fer balanç econòmic del
conveni de col·laboració específic.

Temporització
Primer any. D1, Dimensió afectivo-espiritual de la pastoral educativa (Leiturgia).
Zona 1 (Formació comuna). 6 hores en total. Format online




Context Pedagògic 1 (CP1): Acció pastoral per a tota la Comunitat Educativa (2h)
Context Eclesial 1 (CE1): Pastoral educativa i Primer Anunci (2h)
Context Social 1 (CS1): Societat secular i noves espiritualitats (2h)

Zona 2 (Formació diversificada). 24h en total a escollir entre una o la suma corresponent a 24h
d’entre les següents formacions:






GodlyPlay. Curs bàsic acreditat (24h). Presencial. 3 dies intensius.
El batec de l’escola. 6h online
Un temps per celebrar. 6h online
Eines per a l’espiritualitat educativa. 6h online
Educar en el silenci i l’atenció. 6h online

Zona 3 (Formació suplementària o optativa).
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De profundis. Curs intensiu residencial de dues jornades durant la primera laborable
setmana de juliol. 18h presencials. Pot suplir fins a tres cursos online de 6h de la mateixa
dimensió.

Cronograma:
Primer trimestre

CP1: Acció pastoral per a tota la Comunitat
Educativa (2h)
CE1: Pastoral educativa i Primer Anunci (2h)
CS1: Societat secular i noves espiritualitats
(2h)
El batec de l’escola (6h)

Segon trimestre

Eines per a l’espiritualitat educativa. 6h online
Un temps per celebrar. 6h online

Tercer trimestre

Educar en el silenci i l’atenció. 6h online

Estiu (1a setmana
de juliol)

GodlyPlay. Curs bàsic acreditat (24h).
Presencial
De profundis. 18h presencials. Pot suplir fins a
tres de les quatre formacions online de la part
de “Zona 2”

Eloi Aran coord.
Eloi Aran coord.
Josep Otón
Carles Paunero
coord. (Manyanet)
Juanjo Fernàndez
Josep M. Bové
(Maristes)
Anna M. Rifà
(Vedruna Edu)
GodlyPlay
Equip La Cova (?)
(Jesuïtes Manresa)

Segon any. D2, Dimensió cognoscitiva – comunicativa de la pastoral educativa (Kerygma).
Zona 1 (Formació comuna). 6 hores en total. Format online




Context Pedagògic 2 (CP2): Escola oberta (2h)
Context Eclesial 2 (CE2): Pastoral i acció missionera (2h)
Context Social 2 (CS2): Pastoral per a la vida (bioètica i pastoral: sexualitat, gènere,
acompanyar el dol...). (2h)

Zona 2 (Formació diversificada). 24 hores en total que sorgeixen del sumatori de les següents
formacions:





Nous relats eco-socials (Laudato Si i Fratelli tutti). (6h) Format online.
Diversitat religiosa. (6h) Format online.
Introducció a la teologia pastoral. (6h) Format online.
Bíblia i escola. (6h) Format online.

Zona 3 (Formació complementària o optativa). 18h. S’oferirà una formació en format presencial
que pugui ser intercanviable amb tres altres de format online de 6h de la mateixa dimensió.
Aquesta formació es farà la primera setmana laborable del mes de juliol.
Cronograma:
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Primer trimestre

CP2: Escola oberta (2h)
CE2: Pastoral i acció missionera (2h)
CS2: Pastoral per a la vida (2h)

Nous relats eco-socials. 6h online
Segon trimestre

Diversitat religiosa. 6h online

Tercer trimestre

Donar raons d’Esprança. Introducció a la
teologia pastoral. 6h online
Bíblia i escola. 6h online

Estiu (1a setmana
de juliol)

Programa “Xavier Melgarejo”1: Educació /
Espiritualitat / Acció social. Amb Cristianisme i
Justícia (adaptació per a la FECC del Programa
Ramon M. Serchs) . (18h Presencial. Format
“recés”). Pot suplir fins a tres de les tres
formacions online de la part de “Zona 2”

Maria Mercader,
coord. (Cap past.
FPT)
Eloi Aran, coord.
Institut Borja de
Bioètica (Montse
Esquerda i Margarita
Bofarull)
Carles Armengol.
(FEP, Justícia i Pau)
Alain Blomart
(Blanquerna)
P. Óscar Fuentes sj
(Jesuïtes-Casp)
Manu Andueza
(Escola Verge de la
Salut FNJ,
Cristianisme i
Justícia)
FECC+Cristianisme i
Justícia

Tercer any. D3, Dimensió pràctica de la pastoral educativa (Kerygma).
Zona 1 (Formació comuna). 6 hores en total. Format online




Context Pedagògic 3 (CP3): L’ERE en el context de la pastoral educativa (2h)
Context Eclesial 3 (CE3): La comunicació de l’acció pastoral (2h)
Context Social 3 (CS3): Diàleg Fe&Ciència (2h)

Zona 2 (Formació diversificada). 24h en total a escollir la suma corresponent a la primera
formació de 12h i la suma de dues de 6h corresponents a una mateixa línia:






Disseny i avaluació del Pla de Pastoral. (12h) Format online.
Lideratge pastoral. (6h) Format online.
Els carismes educatius. (6h) Format online.
Nous espais pastorals. (6h) Format online.
Simbolisme, art i patrimoni. (6h) Format online.

Zona 3 (Formació complementària o optativa). 6h + 6h. S’oferiran dues formacions en format
presencial que puguin ser intercanviables per unes altres dues de format online de les mateixes
línies i dimensió.
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El nom d’aquest programa s’està consensuant amb Cristianisme i Justícia
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Primer trimestre

CP3: L’ERE en el context de la pastoral
educativa (2h)
CE3: La comunicació de l’acció pastoral (2h)
CS3: Diàleg Fe&Ciència (2h)

Tercer trimestre

Disseny i avaluació del Pla de Pastoral. 24h
Presencial
Lideratge pastoral. 6h online
Nous espais per la pastoral. 6h online
Els carismes educatius. 6h online

Estiu (1a setmana
de juliol)

Simbolisme, art i patrimoni. 6h online
Workshop pastoral. Creació de recursos. (6h
Presencial)

Segon trimestre

Andreu Ibarz
(Blanquerna)
Laura Mor, coord.
Càtedra de
Pensament Cristià de
l’IQS.
Lluís Sierra
Doro Carbó, coord.
Eloi Aran
URC (Unió de Religiosos de Catalunya)
Elisenda Almirall (CS)
Per determinar

Estimació econòmica.
A mode d’exemple s’estudia el primer curs (2022/23)
LÍNIA "VERMELLA" (DIMENSIÓ LITÚRGICA)
1r curs tot online

1r curs + GodlyPlay

1r curs + 1f + De profundis

PREU

PREU

PREU

BONIFIC.
63,00 €
21,00 €
21,00 €
23,01 €
64,05 €

17,00 €
17,00 €
17,00 €
50,00 €

64,05 €
64,05 €
70,35 €

50,00 €
50,00 €
50,00 €

390,51 €
TOTAL:

251,00 €
139,51 €

BONIFIC.

63,00 €
21,00 €
21,00 €
23,01 €
368,55 €

17,00 €
17,00 €
17,00 €
238,00 €

496,56 €

289,00 €

TOTAL:

258,56 €

Apunts a tenir presents:





BONIFIC.
63,00 €
21,00 €
21,00 €
23,01 €
64,05 €

17,00 €
17,00 €
17,00 €
50,00 €

191,10 €

178,00 €

383,16 €

279,00 €

TOTAL:
104,16 €
(Nota: No inclou àpats i/o
possibles pernoctacions)

En aquesta estimació econòmica mancaria encara la carpeta d’aprenentatge (10h de
formació)
Variabilitat de recorregut: El preu varia segons l’opcionalitat del participant,
especialment si és una formació online o presencial i si aquesta implica àpats i/o
pernoctacions.
Variabilitat segons barems anuals i formació del docent.

 S’estima un total de 450€ per a tota la formació (si és online), ja sigui a tres o sis anys
vista. Cal tenir en compte que l’antiga “Escola de Pastoral” tenia un cost de 2000€ en
un curs escolar.
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