
Catequista, una missió en equip
XX Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi · Divendres 2 i dissabte 3 de juliol de 2021

Al Seminari Conciliar de Barcelona i també per via telemàtica

Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears
SIC

Preus
Modalitat A: Participació presencial divendres i dissabte telemàtica: 
Matrícula: 12€
Matrícula per catequistes de les Illes Balears: Gratuïta
Matrícula per seminaristes de Catalunya i de les Illes Balears: Gratuïta
La matrícula no inclou el dinar de divendres: 14 €

Matrícula: Aportació voluntària
Modalitat B: Participació telemàtica divendres i dissabte:

Informació
A la secretaria del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears 
(SIC), de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h. Tel: 933 021 041. 
A/e: secretaria@sicb.e.telefonica.net

Lloc de les Jornades (per a assistència presencial)  
Seminari Conciliar de Barcelona • C/ Diputació, núm. 231 • 08007 Barcelona

En pastoral cada vegada tenim més clar que cal apostar pel treball en equip. Un sol catequista, sense el suport dels altres catequistes, 
de la comunitat a la qual pertany, dels prevere/s, responsable/s, les famílies, etc, no fa catequesi. Cal descobrir la necessitat inel·ludible
de formar equips de catequistes que desenvolupin la seva missió. Per això hem triat aquest tema per les XX Jornades de Responsables. 

Apunteu-vos-hi! Valdrà la pena.

Per a formalitzar la inscripció
Només online  
Entreu a la web del SIC: www.sic-catequesi.cat   

Seguiu totes les indicacions del nostre aplicatiu (no oblideu adjuntar les vostres dades 
personals i el resguard bancari del pagament).   

Termini d’inscripció: 21 de juny

A la pantalla principal, cliqueu sobre la informació de les XX Jornades Interdiocesanes 
de Responsables de Catequesi que apareix a la secció Agenda (columna situada al 
costat superior esquerra). S’obrirà una pantalla que us aportarà informació sobre les 
Jornades i donarà l’opció d’inscriure-us-hi via on-line.  

També podeu accedir directament clicant el següent enllaç:
http://www.sic-catequesi.cat/inscriure/inscriure/mostrar/35

Ponent
Formació a càrrec de Teresa Valero, treballadora apostòlica del bisbat de 
Solsona

Horari

10.30  Inici de les Jornades
13.30  Dinar
16.00  Inici de la formació
19.30  Final de l’activitat

Divendres (presencial i telemàtic): 

Dissabte (sols telemàtic): 
10.30  Inici de la formació
13.30  Final de les Jornades

Horari de connexió per  la participació telemàtica:
30 minuts abans del començament de l’activitat. 
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Atenció:
Recordeu que el divendres es pot optar a la participació telemàtica i presencial, 
però el dissabte només serà telemàtica. 

En totes dues modalitats, 
els participants s’han d’inscriure prèviament

http://www.sic-catequesi.cat/inscriure/inscriure/mostrar/35

