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Docents en general, membres del departament de 
pastoral, professors d'ERE, directors i animadors 
d'oratori i altres agents de pastoral dels centres.

Destinataris

Matrícula

BONIFICABLE A TRAVÉS DE FUNDAE 

El preu inclou inscripció, documentació, coffee break 
(matí i tarda) i dinar.
Homologació en tràmits.

Termini d'inscripció

La matriculació definitiva dels participants la realitzarà 
la direccions de les entitats titulars seguint els criteris 
exposats en el full d'inscripció i sempre dins del termini 
de matrícula, que acaba el 31 de maig de 2021.

Per a poder assegurar la qualitat de l'experiència 
d'aprenentatge, reflexió i participació, el nombre 
d'inscrits es limitarà a 18 persones.

Informació i inscripcions
Escola Catòlica de les Illes Balears
Gremi de Passamaners, 5, 3r, 2A.
07009 Palma
Correu: pastoral@ecib.info
Telèfon: 971 79 94 06
Fax: 971 60 60 67
www.ecib.info
     @ecibescoles

Lloc de celebració
Col·legi La Salle
Camí de Son Rapinya, 29
Palma

 Godly Play aplica els principis metodològics de 
Montessori a la formació religiosa del nin, l'adolescent 
i inclús l'adult. Ofereix un context i uns instruments 
d'aprenentatge dels continguts de la religió cristiana      
basats en la Bíblia (Història Sagrada, paràboles, temps        
i gests litúrgics...). Es tracta d'un aprenentatge significa-
tiu que parteix de les experiències personals i grupals        
dels participants, incorpora totes les intel·ligències i es 
desenvolupa des d'un treball cooperatiu.

» L'AssociAció Godly PlAy EsPAñA, ha desenvolupat aquest 
mètode que sens dubte pot ser incorporat a diferents 
àmbits dels nostres centres: ensenyament religiós esco-
lar, catequesi, activitats de pastoral, grups de creixement i 
aprofundiment en la fe… 

Què és Godly Play ?

Sobre el Curs

» Durant tres dies s'ofereix una formació intensiva en la 
teoria i pràctica de Godly Play:

» El caràcter cooperatiu d'aquesta formació exigeix que els 
participants hi siguin presents durant tot el temps de cada 
jornada de capacitació. D'acord amb el costum a Godly 
Play, algunes de les sessions es desenvolupen asseguts al 
terra (malgrat aquest no sigui un requisit obligatori… ¡tam-
bé hi haurà cadires!), pel que convé portar roba còmoda.

1. Principis pedagògics i teològic-bíblics.
2. Metodologia individual i en equip (rols del 

«narrador» i del «porter») per a dinamitzar el 
cercle de nins, adolescents o adults.

3. Consells per a crear un «espai sagrat».
4. Materials que es necessiten per a realitzar-ho.

Curs de Formació Pastoral 

CURS 

Palma 5, 6 i 7 de juliol de 2021

Curs acreditat de formació 
bàsica en Godly Play

 www.ecib.info
 www.godlyplay.es

» Celia Paterson. Mestra d'Educació Primària a Anglaterra i Espanya, ac-
tualment és membre de la junta directiva de Godly Play Espanya, també forma 
part del Consell Internacional de Godly Play. Membre de l'Església Anglicana i 
Ministra Laica a la seva església a Madrid.

Formadors

» José Andrés Sámchez Marta. Germà de la Salle. Diplomat en Ma-
gisteri. A la vocación per l'ensenyament suma la passió per la Biblia. Ha cursat 
estudis en Sagrada Escriptura en el Pontifici Institut Bíblic de Roma. Actual-
ment imparteix assignatures relacionades amb la Bíblia i la seva didàctica en el 
Centre Universitari La Salle de Madrid. 

»
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6
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5
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Arribada / Presa de contacte

Benvinguda / Presentacions /    
Formació del cercle / Objetius

Sessió completa de Godly Play 
(Història Sagrada)

Anàlisi i posada en comú de la sessió    
de Godly Play

Descans / Cafè

Organització en grups petits 
(Tríades)

Pràctiques de les històries sagrades 
(Tríades)

Dinar 

Presentació de les històries sagrades

Descans / Cafè

SEMINARI 1 
«El silenci contemplatiu, el 4t gènere»

Oracions / Sortida

» 09.00

» 09.15

» 10.15

» 10.30

» 11.30

» 11.45

» 12.45

» 13.45

» 15.00

» 16.00

» 16.30

» 18.00

Arribada / Presa de contacte / Oracions

SEMINARI 2 
«L'ambient preparat de Godly Play»

Repas de les histories sagrades

Avaluació a mig camí

Descans / Cafè

Sessió de Godly Play / Anàlisi 
(Paràbola)

Pràctiques en la narració de les paràboles. 
(Tríades)

Dinar

Presentacions de les paràboles 1

Descans / Cafè

SEMINARI 3 
«Al servei del cercle de nins»

Oracions / Sortida

» 09.00

» 09.15

» 10.15

» 11.00

» 11.30

» 12.00

» 12.45

» 13.45

» 15.00

» 16.30

» 17.15

» 17.45

» 18.00

Arribada / Presa de contacte / Oracions

SEMINARI 4 
«L'espiritualitat dels nins»

Presentacions de les paràboles 2

Descans / Cafè

Una paràbola sobre les paràboles

Sessió de Godly Play / Anàlisi 
(Acció litúrgica)

Pràctiques en la narració de lliçons 
d'acció litúrgica (Tríades)

Dinar

Presentacions de les lliçons d'acció 
litúrgica

SEMINARI 5 
«El pla curricular en espiral… 
avançat a Godly Play»

Descans / Cafè / Avaluacions

Certificats d'assistència / Fotos

Benedicció / Fi del curs

PROGRAMA
» 


