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Obxectivos
1

Contribuír á actualización das clavces teolóxicas que conforman o currículo de
Relixión.

2

Facilitar os elementos de innovación educativa que axuden a fortalecer a
presencia da Relixión no currículo escolar.

3

Profundizar no sentido da E.R.E. e na súa contribución nos eidos educativos.

4

Contribuír á renovación da animación pastoral.

5

Manter e impulsar no profesorado a conciencia de que a tarefa que se lles
encomenda é un Envío no nome da Igrexa.

6

Avivar e comprometer a súa profesionalidade como profesores cristiáns, sen
dúbidas. Esta expresión e testemuño da súa fe é un motivo que anima ós país a
pedir a relixión para os seus fillos.

7

Facilitar a súa formación teolóxica e didáctica.

Medios
1 Seguir mantendo unha comunicación e diálogo frecuente coa Deleg. de Ensinanza.
2 Escenificar ó comezo do curso a “misio”.
3 Ter dous momentos de atención e manifestación espiritual.
4 Información dos profesores da súa aactividade pastoral.
5 Organizar dous cursiños para a formación teolóxico-didáctica do profesorado.

Novas situacións
1. A inscripción en Relixión, sobre todo en secundaria, vaise reducindo. Son moitos
motivos que xuistifican este descenso.
2. A designación de Centro xa non compete ás Dioceses senón á Consellería.

3. A Igrexa somentes actúa na concesión da idoneidade.
4. Nos colexios privados o profesor de Relixión é profesor doutra área sempre que
teña a Deca correspondente.
5. Na nosa Diocese os profesores que non teñen horario suficiente, copmplétanlles o
horario con outras actividades.

Datas importantes para o vindeiro curso
 14 e 15 de setembro: Cursiño de formación do profesorado.
Tema: “Emociones en la clase de Religión”.

 15 de Nadal: Encontro espiritual na preparación do Nadal.
 15 e 16 de marzo: Cursiño de Formación.
Tema: “Religión por proyectos. Innovación educativa en la asignatura de religión”.

 30 de marzo: Retiro espiritual.
 1 de xuño: xantar de convivencia.

