Cursos de formació (dissabte tarda)

Lloc de les Jornades

Cal escollir dues opcions perquè és participa en dos cursos diferents
durant la tarda del dissabte. Recordeu que les places són limitades i que es
respecta rigorosament l’ordre d’arribada de la fitxa al SIC.

▫ Seminari de Vic
Ronda de Francesc Camprodon, 2, 08500 VIC

XII Jornades de Formació per a Catequistes

La Catequesi
al cor
de la comunitat

▫ Catedral de Vic
Plaça de la Catedral, 1, 08500 VIC

1. L’equip de catequistes; estratègies d’acompanyament i
treball.

▫ Hotel del Seminari de Vic
Ronda de Francesc Camprodon, 2, 08500 VIC
▫ Hotel J. Balmes
C/ Francesc Pla el Vigatà, 6, 08500 VIC

3. Recursos i estratègies per plantejar els continguts a
treballar: Exposició del tema. (moment narratiu dels
continguts bíblico-catequètics)

▫ Hotel Can Pamplona
C/ Eix Onze de Setembre, 10, 08500 VIC

4. L’acompanyament en petits grups (dinamització, recursos
i estratègies...) i El quadern de vida; què és i què pretén
aconseguir (acompanyament i atenció individualitzada)

Preus

5. La pregària dins la catequesi

Matrícula: 30 € (els catequistes de les Balears i els seminaristes
estan exempts del pagament de la matrícula)

6. L’acollida de les famílies i el seu acompanyament en la fe
(àgape i altres moments on integrar-los)

Allotjament Jornades
Pensió completa, per persona, als hotels:
- en habitació individual: 155 €

7. La iniciació a la pregària pels adults

- en habitació doble: 105 €

8. La Catequesi i la Comunitat Parroquial. L’acollida a la
catequesi: dia triat, preparació dels espais, plantejament
inicial...(vida, serveis...)

- en habitació triple: 100 €

Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears

Lloc dels allotjaments

2. Jocs, dinàmiques, cants, recursos... per iniciar l’encontre
catequètic.

Allotjament Espai Jove

9. La celebració dominical com a part irrenunciable del
procés catequètic (com integrar-hi infants i famílies?)

Pensió completa, per persona,
al Seminari de Vic:
- Lliteres, habitació col·lectiva: 70 €

10. Catequesi i diversitat. L’atenció i acompanyament d’infants i famílies amb necessitats, capacitats i circumstàncies diverses.

1 dinar o sopar (només externs): 15 €



Les dades que ens faciliteu les posarem a la Base de Dades General d’Administració del Secretariat Interdiocesà de
Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC). Les farem servir per a gestionar el desenvolupament de les jornades
i per a mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i
oposar-vos a que tractem les vostres dades dirigint un escrit a secretaria@sicb.e.telefonica.net o per correu postal
al SIC, C/ dels Àngels, 18 baixos, Barcelona 08001.

SIC

Vic 15, 16 i 17
de novembre de 2019

Programa
divendres, 15 de novembre
17,00h Acollida dels participants inscrits en règim intern al seu

lloc d’allotjament: Hotel Seminari Vic, Hotel Balmes, Hotel
Can Pamplona
18,30h Acollida dels participants externs al Seminari Vic
19,00h Presentació de les XII Jornades

- Xerrada sobre la fonamentació teòrica de la nova
proposta catequètica del SIC a càrrec de:
∙ Mons. Antoni Vadell, Bisbe delegat de la Catequesi
∙ Mn. Joan Àguila, director del SIC
- Vespres
21,30h Sopar

Vetllada worship

dissabte, 16 de novembre
08,00h Esmorzar
09,30h Celebració de l’Eucaristia
11,00h Experiència vivencial d’una sessió pràctica de catequesi i

Fitxa d’inscripció

Per a formalitzar la inscripció

Dades personals

- Manualment
- Ompliu la fitxa d’inscripció adjunta.

Nom ....................................................................................

- Ingresseu l’import total de la despesa al compte del SIC de CaixaBank: ES16 2100 0963 6902 0001 6108

NIF .......................................................................................

Cognoms .............................................................................
Lloc i data de naixement .......................................................

- Feu una fotocòpia del comprovant bancari de l’ingrés i envieu-nos-la,
juntament amb la vostra fitxa d’inscripció, al SIC, C/ dels Àngels, núm.
18 bxs. 08001 Barcelona.
A/e: secretaria@sicb.e.telefonica.net

Adreça .................................................................................
Població ...............................................................................

- Online
- Entreu a la web del SIC: www.sic-catequesi.cat

Codi Postal ............................... Telèfon ............................
Adreça electrònica ...............................................................

- A la pantalla principal, cliqueu sobre la informació de les XII Jornades
de Formació per a Catequistes que apareix a la secció Agenda (columna situada al costat superior esquerra). S’obrirà una pantalla que us
permeterà l’inscripció via on-line.

Parròquia .............................................................................

Estat civil .............................................................................

Diòcesi ................................................................................
Sóc catequista de .................................................................
Sóc l’acompanyant de ..........................................................

- Seguiu totes les indicacions del nostre aplicatiu (no oblideu que tots
els camps són obligatoris) i adjunteu el comprovant bancari d’haver
ingressat l’import total de la despesa (CaixaBank: ES16 2100 0963
6902 0001 6108). Al final, us ha d’apareixer el missatge que l’inscripció del missatge s’ha gravat correctament.

Modalitat d’assistència (només cal triar una)
Pensió completa en habitació individual
Pensió completa en habitació doble

desvetllament a la fe per a infants
12,00h Descans

Indiqueu les persones amb qui compartireu l’habitació

Termini d’inscripció: fins el 31 d’octubre de 2019

..............................................................................................

Més informació

Pensió completa en habitació triple
Indiqueu la persona amb qui compartireu l’habitació
............................................................................................

12,30h Experiència vivencial d’una sessió pràctica de catequesi per a

pares i mares
14,00h Dinar
16,00h Tallers de formació específica
20,15h Pregària de Vespres
21,00h Sopar

Activitat cultural a Vic

diumenge, 17 de novembre

Pensió completa a l’Espai Jove

A la secretaria del SIC,
de dilluns a divendres,
de 09,00 h a 13,00 h.
Tel: 933 021 041.
A/e: secretaria@sicb.e.telefonica.net

Extern amb àpats: dinars ..................................
i sopars .........................
Indiqueu si patiu al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
.............................................................................................
Extern sense àpats

08,30h Esmorzar
10,00h Testimoniatge de la implicació de la comunitat parroquial a

Disposareu de vehicle pels trasllats a les Jornades?

la catequesi. Catedral de Vic
11,30h Celebració de l’Eucaristia



13,30h Dinar

SI

NO

