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El 3 de desembre de 2014, el bisbe Agustí adreçava una carta de presentació del 
document: “Itinerari educatiu per a una unitat d’acció bàsica. Família, Parròquia, 

Escola”, que teniu a continuació. És un document elaborat amb el Consell Pastoral 
Diocesà i les quatre delegacions diocesanes de Família i Vida, Catequesi, Pastoral 

de Joves i Ensenyament, i pretén establir un acord fonamental sobre el que 
entenem per educació cristiana, fixar el que és propi de cada instància educativa i 

motivar una acció comú i coordinada, que, a més de guanyar eficàcia, posi de 
manifest que som una Església unida i veritablement educadora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITINERARI EDUCATIU PER A UNA UNITAT D’ACCIÓ BÀSICA 

FAMÍLIA, PARRÒQUIA, ESCOLA 
 

Mirant la situació dels nostres 
fills, infants i joves, compartim 
tots a l’Església la preocupació i 
la il·lusió de ser fidels avui al 
mandat de Jesús: “Aneu, doncs, a 
tots els pobles i feu-los deixebles 
meus, batejant-los en el nom del 
Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i 
ensenyant-los a guardar tot allò 
que us he manat. Jo sóc amb 
vosaltres dia rere dia fins a la fi 
del món” (Mt 28,19-20). Tots som 
ben conscients de les dificultats 
que avui trobem per complir 
aquest compromís, alhora que, 
com deixebles de Crist, 
participem del goig d’esdevenir 
instrument del seu Esperit, tot 
transmetent als nostres fills la fe, 
que ens ha salvat. En aquest 
sentit ens sentim interpel·lats pel 

que el Papa Benet XVI 
anomenava “l’emergència 
educativa” actual i ens hi veiem 
compromesos a posar el nostre 
gra de sorra. 
 
Amb aquest itinerari el bisbe de 
la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, i els delegats de 
Família, de Catequesi, de Pastoral 
de Joventut i d’Ensenyament, un 
cop escoltats els Consells 
Presbiteral i Pastoral, fent-nos 
ressò d’aquella preocupació, 
volen expressar tant l’acord bàsic 
sobre el  
que ens demana el repte 
educatiu cristià, com el 
compromís de treballar-hi 
conjuntament, cadascú des del 
seu propi àmbit. 
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Entenem que l’educació cristiana 
és obra de l’Esperit Sant. Aquest 
Esperit fa que l’educador ofereixi 
els mitjans a Jesucrist  viu perquè 
arribi als infants i joves i aquests, 
copsant la seva presència i amb 
el tracte assidu, l’acullin 
conscientment i lliurement i mirin 
de conformar-se a Ell en tots els 
àmbits de la seva vida.  
Busquem de tenir tots aquest 
mateix objectiu, amb la convicció 
que així servim a l’Església i als 
nostres fills, transmetent-los la 
gran joia de la fe. 
 
L’Església, com a subjecte viu i 
únic, ofereix la realitat de 
Jesucrist als nostres fills per 
molts mitjans. Però realitza 
específicament aquesta tasca 
per tres vies: la família cristiana, 
la parròquia -especialment la 
catequesi i altres mitjans de 
formació- i l’escola, sigui 
confessional o no, en tant que 
lloc eclesial d’educadors 
cristians.  
 
Cadascun d’aquests àmbits té el 
seu sentit i els seus recursos 
propis. La gran qüestió que ara 
ens plantegem és doble: per una 
banda, que cadascun d’ells 
serveixi realment aquell 
compromís comú segons la 
pròpia identitat i, per altra, que 
tots tres treballin amb unitat 
bàsica d’acció. Una unitat que ve 
exigida, tant per l’eficàcia del 
treball educatiu, com pel fet de 
ser tots instruments de la tasca 
comuna de la mateixa Església. 
 
Reconeixem els trets essencials 
de la tasca educativa cristiana 

que s’hauran de complir en 
qualsevol dels tres àmbits: 
 
 El punt de partida de la 

educació és l’enviament i 
missió que vénen del mateix 
Jesucrist. Cadascun dels 
educadors en els tres àmbits 
s’ha de sentir com participant 
en una missió compartida, no 
només amb el seu propi equip, 
sinó també amb tota l’Església 
diocesana i universal. 
 

 El model pedagògic bàsic, 
deduït de la pedagogia divina 
(l’Encarnació, deixebles 
d’Emaús: Lc 24,13-34, etc.) és 
històric, propositiu, processual 
i positiu (salvador). Consisteix 
en apropar-se a la realitat de 
l’educand,  acompanyar-lo en 
el procés de maduració, fent-li 
present la realitat viva de 
Jesucrist, fins a la seva 
adhesió lliure, conscient i 
joiosa, amb la verificació de la 
fe en la vida concreta. 

 
 L’educació cristiana és global, 

afecta a tota la seva vida, a 
totes les dimensions de la seva 
persona i a tots el àmbits on 
es desenvolupa: intel·ligència, 
afectivitat, voluntat, 
sensibilitat estètica, pregària, 
dimensió social, inserció 
comunitària, etc. Encara que 
cadascun dels espais 
educatius accentuï una o altra 
dimensió, sempre es tindrà 
present la globalitat 
educativa. 

 
 La dimensió eclesial de la fe 

demana que l’educació 
assumeixi, en el seu procés i 
en la seva planificació, 
l’objectiu que l’educand se 
senti integrat en la comunitat 
concreta, tant la pròpia 
família, com la parròquia, la 
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diòcesi o l’Església universal. 
 
 L’acció educativa cristiana té 

un component testimonial 
ineludible. Tots els educadors 
cristians s’esforçaran per 
mostrar amb la seva vida el 
que transmeten en el 
compliment de la seva pròpia 
tasca. 

 
 L’educació cristiana serà 

realista, en el sentit de tenir 
com a objectiu preparar 
l’educand perquè sigui capaç 
com cristià adult de viure 
inserit a la vida real, la del 
món present, sense perdre la 
seva identitat. 

 
En conseqüència, cadascun dels 
àmbits eclesials d’educació, en 
l’esperit de missió compartida, fa 
seu aquest objectiu, defineix la 
seva específica responsabilitat i 
en treu les conseqüències. 
[http://www.bisbatsantfeliu.cat/sa
ntfeliujove/noticia.php?id=683] 
 
ITINERARI EDUCATIU 
 
La realització concreta del servei 
educatiu de l’Església particular, 
tal com l’entenem, descriu, per 
tant, un itinerari que abasta tota 
la infantesa, l’adolescència i la 
joventut. L’Església educadora 
accedeix a la vida dels infants i 
joves mitjançant les instàncies 
esmentades. 

En aquest itinerari sempre és 
present el subjecte educador 
fonamental, que és la comunitat 
cristiana (parròquia, diòcesi), 
incloent-hi la família, que sempre 
és present d’una o altra forma.  
 
A més del currículum escolar que 
està establert, el procés pot 
discórrer per dos camins: 

a. Tot ell catequètic. Una 
catequesi continuada, que 
abasta des de la infantesa 
fins al final de 
l’adolescència-joventut, 
amb moments específics de 
preparació a la Primera 
comunió i a la Confirmació. 
 

b. L’infant-jove viu inserit en 
un “espai” educatiu que de 
per sí no és totalment i 
específicament 
catequètic.Però 
alternativament viu 
períodes específicament 
catequètics, d’acord amb 
l’edat i el grau de maduresa 

 
Segons aquest segon model, a 
manera de suggeriment, la 
seqüència podria ser: 6-7 anys 
(“Els primers passos en la fe” i 
espai educatiu cristià); 8-9 anys 
(Catequesi preparatòria a la 
Primera Comunió); 10-13 anys (vida 
integrada en un espai educatiu 
cristià); 13-14 anys (Catequesi 
preparatòria a la Confirmació); 14 
anys endavant (espai educatiu 
cristià). 

 
Manifestem que, tant 
l’experiència, com la reflexió 
sobre la realitat educativa de la 
nostra Diòcesi, ens mou a 
encoratjar-nos en aquest 

projecte. Maldem per una acció 
eclesial, en comú i articulada, de 
la qual, sens dubte, sortiran fruits 
ben positius per als nostres 
infants i joves, per tant per a tota 
la nostra Església. 

 


