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La proposta formativa s’adreça al conjunt
del claustre de les escoles cristianes

Nou Certificat de Competència
en Pastoral Educativa

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

ELOI ARAN
«L’acció pedagògica
i l’acció pastoral van
juntes i constitueixen
l’ànima de l’escola
cristiana»

La Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, en col·laboració amb l’Institut Superior de Ciències Religioses
de Barcelona, renova la formació en
pastoral educativa amb el Certificat
de Competència en Pastoral Educativa, adreçat al conjunt del claustre de
les escoles cristianes.
«L’objectiu és no desvincular l’acció pedagògica i l’acció pastoral, perquè van juntes i constitueixen l’ànima
de l’escola cristiana», manifesta Eloi
Aran, cap d’àrea pastoral i socioeducativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. «No pot ser que la

La nova proposta formativa es va presentar el 22 de març a la Sagrada
Família.

pastoral quedi com un àmbit desvinculat.»
Es tracta d’una formació adreçada a tota la comunitat educativa
de l’Escola Cristiana estructurada
en tres dimensions que s’oferiran,
una per curs, a partir del proper
2022/2023: afectivo-espiritual (litúrgia), cognoscitiva-comunicativa
(kerygma) i pràctico-social (diaconia). Són un total de 100 hores de
formació en línia, si bé també hi
haurà una formació presencial a
l’estiu.
Cada dimensió compta amb
formacions fixes o optatives que,
en total, sumen trenta hores. Al final de cada curs, l’Iscreb certificarà
l’assoliment de la dimensió oferta i,
un cop finalitzades les tres, havent
participat com a mínim en una Jornada de Pastoral Educativa i havent
fet una carpeta d’aprenentatge de
deu hores, s’assoleix el Certificat
de Competència en Pastoral Educativa. També hi ha la possibilitat
de cursar totes les dimensions en
sis anys o bé fer formacions independentment del recorregut.
Aquesta nova proposta formativa es va presentar el 22 de març a
la Sala de la Mercè de la basílica de
la Sagrada Família, just al costat de
les escoles per als fills dels obrers
dissenyades per Antoni Gaudí, un
bon marc de referència per apuntar
el vincle entre la pedagogia i l’acció
pastoral en les escoles cristianes.
De fet, tal com va explicar Eloi Aran,
l’escola de la Sagrada Família va
adoptar el Mètode Montessori arran de la intervenció d’Anna Maccheroni (deixebla de Maria Montessori) al Primer Congrés Litúrgic de
Montserrat, l’any 1915, on va assistir l’arquitecte.

