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L’itinerari és idoni per implantar a qualsevol àmbit de pastoral,
sigui parroquial, escolar o familiar.
Les propostes estan diferenciades per adequar-se als
destinataris des dels 3 anys fins a l’adultesa.
Les narracions són úniques i, tant els àmbits com els
destinataris, tenen una concreció mitjançant comentaris
i aclariments.
Es planteja una aproximació gradual a l’experiència i una
adaptació als diferents tipus de participants:
• Infància
• Adolescència - joventut
• Adultesa
tots ells en el context familiar, escolar i parroquial.

PERFILS IMPLICATS
Autors
Grup de professores i teòlegs que
desenvolupen les narracions i gestos
i les introduccions teològiques per a
professors i catequistes.
Formadors
Persones capacitades per realitzar
cursos que habilitin a professors,
catequistes i agents de pastoral
perquè puguin implantar-ho en
el seu propi àmbit.
Artesans
Creen i produeixen els materials
didàctics.
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PRESENTACIÓ

NATURALESA DEL PROJECTE

NARRACIONS

COMPONENTS

Projecte evangelitzador, amb metodologia i recursos adients
perquè la transmissió de la fe sigui més viva i significativa,
per mitjà de la immersió en la història de l’aliança i amistat
que Déu ens ofereix i ens ha revelat des de la Paraula de
Déu i la Tradició de l’Església.

El projecte es basa en una pedagogia que afavoreix el
desenvolupament de l’espiritualitat de la persona, en especial
de l’infant, a través de la narració d’històries de la Bíblia (Antic
Testament i Nou Testament) i de l’Església (Fe, litúrgia i sagraments,
moral i oració). Es pretén afavorir la mateixa experiència que inspirà
aquests relats o visqueren els seus protagonistes.

El mètode s’articula en una sèrie de volums. Cada uno conté:
• Introducció general al mètode
• 8 històries bíbliques
• 8 històries de l’Església

E ntorn web que generi comunitat entorn del projecte
i on poder compartir experiències, recursos, notícies,
videotutorials...

Està inspirat en la pedagogia Montessori, centrada en la
importància de la narració i desenvolupada
amb dinàmiques on visual i manipulatiu
tenen un gran protagonisme.

Cada volum es compon de dos blocs:
Històries de la Biblia
• Narracions de l’Antic
Testament
• Narracions del Nou
Testament

Històries de l’Església
• Narracions sobre la fe
• Narracions sobre la liturgia
i els sagraments
• Narracions sobre la moral
• Narracions sobre l’oració

Cada una de las històries s’estructura segons el següent esquema:
• Fonts textuals
• Fundamentació teològica de la història
• Descripció dels objectes-materials didàctics
• Aclariments metodològics per realitzar adaptacions
• Relat en dues columnes:
el que es diu i el que es
fa (manipulació
d’objectes, gestos...)

Material imprès per als acompanyants i per als diversos
destinataris
Elementos físics/manipulatius:
mobles, objectes, figures...
Cursos/material per formar
als acompanyants

