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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
La catequètica o ciència catequètica és la disciplina que reflexiona tot buscant definir,
comprendre, orientar i valorar l’exercici d’aquesta acció educativa i pastoral que té tanta
importància en l’Església.
La catequesi és quelcom viu i, com tot el que és viu, és difícil de definir. L’últim Directori
General per a la catequesi, citant Catechesi Tradendae, ens diu que “la finalitat definitiva de la
catequesi és posar algú no sols en contacte, sinó en comunió, en intimitat, amb Jesucrist” (nº
80).
La catequesi té una dimensió teològica i una dimensió pedagògica que estan íntimament
unides. El “com” es diu matisa el “que” es diu. Al llarg de la història, i segons les circumstàncies
i les mentalitats dominants, s’ha anat subratllant unes vegades més el “què” (continguts) i
unes altres vegades el “com” (dimensions pedagògiques i metodològiques).
Dins d’aquest món tan ric i amb la llum que ens donen els documents de l’Església, el curs
intentarà donar elements de reflexió que serveixin d’introducció en els diferents camps i
sectors de la catequesi.
2. PROGRAMA-TEMARI
1.
Pastoral de l’Església i catequesi.
2.
Finalitat de la catequesi.
3.
Diferents models catequètics a través de la història.
4.
Els continguts en la catequesi.
5.
Condicions indispensables per una bona catequesi: mirada interior i fidelitat a
l’Església.
6.
Escolta de la Paraula de Déu i catequesi.
7.
Món d’avui i catequesi.
8.
Dues columnes de l’edifici catequètic: atenció a l’experiència i diàleg amb la Bíblia.
9.
Esquema d’una sessió de catequesi.
10.
L’oració en la catequesi.
11.
La creativitat en la catequesi.
12.
Catequesi en les diferents edats.
13.
El catequista.
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
-Examen escrit (60%).
-Diverses propostes de treball personal (40%).
*El temari és susceptible de modificació en algun apartat.

