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Amb la col.laboració de: 



D’acord amb la regulació estatal de la formació professional contínua (Reial Decret 
1046/2003, d’1 d’agost i Ordre TAS/500/2004 de 13 de febrer), les escoles que atorguin 
un permís individual de formació a treballadors al seu càrrec per a cursar aquesta 
formació, podran rebre una bonificació econòmica. 

Les condicions i els tràmits per a fer efectiva aquesta bonificació estan fixats per un 
reglament. La FECC també us assessorarà en els tràmits que calgui realitzar. 

Les nostres previsions són que el cost equivalent a la matrícula podrà ser 
recuperat per l’escola a càrrec del seu crèdit de formació. Aquest crèdit és la 
quantitat màxima de bonificació que l’escola tindrà atorgada pel sistema de finançament 
de la formació contínua. 

Anualment el Departament d’Educació convoca ajudes per desplaçament per a la 
realització d’activitats de formació. En cas que es torni a fer aquesta convocatòria, la 
FECC facilitarà la documentació per a demanar aquest ajut.   

 

Fruit de l'acord de col�laboració que mantenim, les editorials Edebé, Cruïlla i Baula, i 
la Fundació J. Serra (Catalana Occident) financien unes beques per a participants en 
aquestes Escoles de Formació. 
 

1. Els participants d’escoles de menys de 15 unitats gaudiran d’una beca del 20 
% de l’import del curs. 

2. Les escoles que aportin, en el mateix curs escolar, 2 participants a les escoles 
de formació  
–indistintament-, gaudiran d’una beca del 10 % de l’import del curs de cada 
participant. 

3. Les escoles que aportin, en el mateix curs escolar, 3 participants a les escoles 
de formació  
–indistintament-, gaudiran d’una beca del 15 % de l’import del curs de cada 
participant. 

4. En el cas de l’EdE, si l’escola ja va aportar un participant el curs passat, 
gaudirà d’una beca del 10 % de l’import del curs d’un participant d’enguany. 

5. Els treballadors autònoms gaudiran d’una beca del 25 % de l’import del 
curs. 

6. Excepcionalment, en el cas d’institucions que acreditin especials dificultats 
econòmiques, es podria concedir alguna beca del 50 % de l’import del curs. 

 
La beca de modalitat 1 és acumulable a una de modalitat 2, 3 o 4. La beca de 
modalitat 4 és acumulable a una de modalitat 2 o 3. La resta de les beques no són 
acumulables. L’import de la beca es descomptarà del darrer pagament. La beca 
pot ser anul�lada si hi ha una greu manca d’assistència o aprofitament per part del 
participant.  

Les escoles que vulguin gaudir d’aquestes beques han d’emplenar la part 
corresponent de la sol.licitud d’inscripció.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

• oferir als mestres i professors un període d’interrupció en la seva 
acció docent per a prendre part en un ventall d’accions 
formatives adreçades a la seva qualificació personal i 
professional 

• afavorir als mestres i professors la integració harmònica de la seva 
formació com a educadors cristians i la seva actuació pràctica 
en l’exercici de la docència. 

• l’enriquiment personal per la convivència amistosa entre 
mestres, professors i professores depenents d’institucions 
diverses, amb diversitat d’edats, de sexes, de situacions 
familiars i d’experiències professionals. 

• la consolidació d’un sentiment de grup de professors (EdE) i de 
gran grup d’educadors (Escola Cristiana) que comparteixen uns 
mateixos valors i volen assolir uns mateixos objectius. 

• el coneixement i identificació amb el carisma de la institució 
titular de la pròpia escola. 

• la qualificació personal i professional que contribueix a la 
definició de les nostres escoles i obre camins de participació de 
cara al futur, en llocs de responsabilitat. 

 

L’Escola d’Educadors (EdE) és una proposta formativa amb una 
llarga tradició, però adaptada a l’actual situació de les escoles 
cristianes i del professorat que hi realitza l’acció educativa. 

La Fundació Escola Cristiana adreça l’Escola d’Educadors a 
mestres, professors i professores laics que treballen  en el 
camp de l’educació i que manifesten el desig  i la 
disponibilitat d’augmentar la seva qualificació personal i 
professional i, alhora, la seva formació cristiana i el 
coneixement del carisma de la institució titular de la seva 
escola. 

objectius 
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finançament per aquesta acció formativa 

beques 



 

L’EdE es fonamenta en quatre elements: 

• Mòduls formatius. Amb una durada de 18 hores, tindran caràcter 
monogràfic, amb una dinàmica que integrarà exposició i lliurament 
de documentació, temps de lectura i reflexió personal, intercanvi i 
discussió en grup, etc. 

• Experiències formatives. Activitats amb l’objectiu d’eixamplar el 
camp de visió habitual dels mestres i professors, donant-los 
l’oportunitat de conèixer de prop diferents ofertes educatives, 
relacionades o no amb les ofertes en les quals ells intervenen 
directament i de forma habitual en l’àmbit de la pròpia escola. 

• Àmbits de debat. Propostes de qüestions d’actualitat des de 
l’òptica de l’educació. Es realitzarà de formes diverses segons les 
qüestions proposades, i suposarà lliurament de documentació amb 
anterioritat, il.lustració sobre el tema proposat i debat obert. 

Aquestes accions formatives es complementen amb les accions 
d’avaluació: 

• Posada a punt. En quatre moments de les 8 setmanes es 
proposaran un seguit d’activitats d’avaluació per tal de contribuir a 
la consolidació dels continguts treballats en els mòduls anteriors. 

 

metodologia 

 

La formació, que es durà a terme en el marc de la mateixa Escola d’Educadors 
(C/ Àngels, 18), sumarà un total de més de 200 hores de treball, dividides 
en 8 sessions formatives, d’unes 25 hores cada una, que es realitzaran en 
8 setmanes consecutives.  

Les activitats formatives tindran lloc habitualment de les 9,30 del matí a les 
5,00 de la tarda, de dilluns a divendres (divendres, només en sessió de 
matí), amb algunes excepcions (incloent-hi dues nits a Montserrat en el mòdul 
4).  

L’EdE25 tindrà lloc en el primer trimestre de l’any 2010, de l'11 de gener al 5
de març.  

 

lloc, horari i dates 

 

La proposta de formació Escola d’Educadors serà reconeguda com a Postgrau 
en Reflexió i Acció Educativa per la Facultat de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Ramon Llull, i la seva consecució implicarà el reconeixement 
corresponent en el còmput dels estadis dels mestres i professors participants. 

Per a l’acreditació del treball realitzat es prendrà en consideració 
l’assistència , la participació activa en les diverses sessions de treball i la 
qualitat i adequació de les respostes a les activitats d’avaluació de les 
Posades a Punt. 

 

acreditació 

Són condicions per a sol.licitar plaça el coneixement suficient del caràcter 
de la proposta de formació de l’Escola d’Educadors per part de tots els 
professors que hi participin, l’opció personal de participar-hi, la dedicació 
plena durant vuit setmanes lectives, i l’ús de les TIC com a instrument 
d’intercanvi i de relació.  

condicions per sol.licitar plaça 

Cal cercar la informació relativa al Postgrau a l’adreça web següent: 
www.escolacristiana.org, buscar l’Escola d’Educadors, baixar la sol�licitud i l’altra 
documentació, emplenar-la i enviar-la a la FECC acompanyada d’un breu 
“currículum vitae” abans del dia 30 de setembre de 2009.  

En cas que hi hagi més sol�licituds que places, caldrà aplicar un procés de 
selecció. La FECC en donarà informació a les persones interessades. 

què cal fer per sol.licitar plaça 

La matrícula del curs de postgrau és de 1.960 €. Aquest cost cobreix les despeses 
de formació i de dinar els dies en què hi hagi sessions de treball presencials. No 
inclou les despeses de transport ni d’expedició del títol.  

Per pagar la matrícula cal fer les aportacions següents: 

� 1.000 €   abans del 15 de desembre 

� 960 €  abans del 30 de gener  

En el cas que part de l’Escola d’Educadors pugui ser inclosa en el Contracte-
Programa amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a l’any 
2010 la matrícula seria de 960 €. 

cost de la matrícula a l’EdE 
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M Ò D U L S  F O R M A T I U S  

1 | Nosaltres en una nova proposta formativa  
Presentació i justificació de la proposta formativa, 

 i constitució de la Comunit@t EdE. 
Juan jo  Fernández  

2 | Societat i Església a la Catalunya de l’any 201 0 
Reflexió sobre les circumstàncies de la nostra societat i la nostra 

església i plantejament de reptes actuals i del futur immediat. 
Joaqu im Cerve ra  

3 | Persona i valors a l’escola  
Importància dels valors en l’educació escolar, 

anàlisi de les tendències actuals i proposta de línies d’actuació. 
Juan jo  Fernández  

4 | EdE 2010/365: desconnecta’t/connecta’t!  
Reflexió i vivència sobre els trets característics 

de l’educador creient, en un clima de convivència, a Montserrat. 
Enr ic  Pu ig ,  Juan jo  Fernández ,  Ton i  Tor re l les  

5 | L’educació en la família i en l’escola 
Reflexió activa, participada i conduïda per experts 

al voltant d’aquests àmbits d’estimació, creixement i compromís. 
Xavier  Melgare jo ,  M .  Helena To losa  

6 | Present i futur dels laics en l’Església  
 i en les escoles cristianes  

Anàlisi, des d’una perspectiva diversa, de la presència 
i l’acció dels laics a partir de la realitat actual i amb visió de futur. 

Joan Bassas,  Rosa M .  Bo ixareu ,  Núr ia  Mo l là  

7 | Formació en el carisma propi de la institució titul ar de 
l’escola  

A partir d’una pauta, els participants a l’EdE coneixen més a fons 
la tasca educativa i evangelitzadora de la institució titular 

dels centres on treballen. 

8 | Trobada i retrobament educatiu  
Abans d’”aterrar” de nou a l’escola, tres dies de reflexió, 

intercanvi i diàleg sobre les actituds 
que afavoreixen l’acció educativa. 

Ignas i  Sa la t  
 

ELS 4  
E L E M E N T S   

DE LA  
P R O P O S T A  
F O R M A T I V A   

DE L ’ E d E  

P O S A D A  A  P U N T  

Activitats d’avaluació  diverses (casos pràctics, petits 
treballs de recerca, qüestionaris...), proposades per a la 
seva realització en un termini determinat però suficient, 
amb resolució individual i grupal , en relació amb la 
temàtica treballada en les diverses accions formatives.. 

E X P E R I È N C I E S  F O R M A T I V E S  

Activitats per a conèixer de prop diferents ofertes  
educatives , amb la finalitat de descobrir com interpel.len 
l’acció educativa que té lloc a les escoles cristianes i, en 
definitiva, adoptar les actituds adequades i prendre les 
decisions oportunes amb vista a millorar la tasca realitzada 
en el propi centre escolar.  

A tall d’exemple, poden ser d’interès centres especialitzats 
en l’atenció educativa als “nois i noies del carrer” , 
l’acció docent en un entorn social de risc , les propostes 
educatives relacionades amb les sortides escolars  o 
l’experiència dels grups d’animació  a les escoles. 
 

À M B I T S  D E  D E B A T  

Activitats d’anàlisi i discussió de qüestions de 
particular interès  per als mestres i professors que hi 
participen, i que tinguin cabuda en els mòduls formatius, 
pel motiu que sigui. 

Encara que la programació pot variar en funció de 
l’actualitat del moment, es preveuen com a àmbits de 
debat: el professor en la realitat i en la ficció,  el 
professor i l’educació per l’equitat , el professor i 
l’escola sostenible i el professor i la política . 
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