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CALENDARI DE L’ESCOLA-TALLER DE CATEQUISTES 
CURS 2014-15 

 
Calendari de les trobades de l’escola-taller de catequistes  
Les dates que proposam a continuació són per preparar les diferents trobades de 
catequesi de famílies. Són dissabtes que ens reunirem els catequistes de les parròquies 
que posin en marxa aquesta nova modalitat de catequesi, o que ja hàgiu fet l’experiència 
aquests cursos passats.  
Itinerari de reflexió sobre la iniciació cristiana a les nostres parròquies 

Aquest any també volem proposar als catequistes reflexionar i revisar a fons la nostra 
catequesi infantil i juvenil, relacionant-la amb la catequesi de família, a fi de poder 
caminar cap a un projecte d’iniciació cristiana de nins, joves i famílies. Ens ajudarà el 
Congrés d’Evangelització previst per el mes de novembre.  
Horari: dissabtes de les 9:30 a les 13:00 del matí.  

- De les 9:30 a les 11:00: preparació de les sessions de la catequesi de família 
- De les 11:15 a les 13:00: Itinerari de reflexió i revisió de la iniciació cristiana. 

Lloc: Seminari Nou. 
 

És molt important que a l’hora de fer el calendari de les vostres trobades parroquials 
tengueu en compte les trobades de l’escola.  

La trobada serà sempre en dissabte matí, de les 9:30 a les 13:00 del matí. I el lloc 
serà el Seminari Nou. 

 

13 de setembre de 2014  Preparació de l’acollida de les famílies i la primera 
trobada d’octubre (any I i any II) 

11 d’octubre de 2014  Preparació de les dues trobades de novembre de l’any I i 
II 

29 de novembre de 2014 
 

Preparació de la trobada de desembre i gener de l’any I i 
II 

24 de gener de 2015  
 

Preparació de les trobades que es realitzaran en els 
mesos de febrer i març de l’any I i II. 

21 de març de 2015  Preparació de la trobada d’abril i maig de l’any I i II 

13 de juny de 2015 (Sant 
Honorat) 

Revisió de tota l’experiència 
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Cada parròquia haurà de concretar el seu programa, tenint en compte les dates de 
l’escola-taller.  

 

Setembre,  2014 Acollida a les famílies: reunió amb els que han 
escollit aquesta modalitat 

Octubre, 2014 Primera trobada amb les famílies 

Novembre, 2014 Segona trobada amb les famílies 

Novembre, 2014 Tercera trobada amb les famílies 

Desembre, 2014 Quarta trobada amb les famílies 

Gener, 2015 Cinquena trobada amb les famílies 

Febrer, 2015 Sisena trobada amb les famílies 

Març, 2015 Setena trobada amb les famílies 

22 de març, 2015 Trobada amb les famílies tots junts a Portocolom 

Abril, 2015 Novena trobada amb les famílies 

Maig, 2015 Desena trobada amb les famílies 

 

Acompanyament – seguiment 
Per les parròquies que ja duis alguns anys funcionant, vos oferim un acompanyament-
seguiment; això és que algun dels membres del nostre equip es faran càrrec de fer el 
seguiment al grup que ho desitgi.  

 
 

 
 


