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Patrocina ibib
IV JORNADESDE PASTORALCECEIB - EIVISSAibibCentres AssociatsCC BALMES (Palma)C FRANCESC DE BORJA MOLL (S’Arenal)CC JUAN DE LA CIERVA (Palma)CC LLADÓ (Palma)CC NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (Palma)CC LA PURÍSIMA (Palma)CCEE LA PURÍSIMA (Palma)CC NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Alaró)CC NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Alcúdia)CC NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Sa Indioteria)CC NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Vivero)CC NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Eivissa)CC RAMON LLULL (Andratx)CC PIUS XII (Palma)CEI SANTA CATALINA THOMÀS (Pont d’Inca)CC SANTO TOMÁS DE AQUINO (Inca)CC SANTA MÓNICA (Palma)CC SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO (Palma)CC AIXA‑LLAÜT (Palma)ESCUELA UNIVERSITARIA ADEMA (Palma)CC VIRGEN DE LAS NIEVES (Sant Jordi de Ses Salines)CC CAN BONET (Sant Antoni de Portmany)C MESTRAL (Eivissa)CC SA REAL (Eivissa)CC VIRGEN MILAGROSA (Formentera)CC TOTHEDUCATIU (Palma)EP TOTHEDUCATIU (Palma)EP AMADIBA (Palma)CCEE QUATRE PER QUATRE (Palma)CCEE QUATRE PER QUATRE (Eivissa)CCEE SANT JOSEP (Sant Josep)CEI CORRILLOS (Eivissa)CEI GARRITS (Eivissa)ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO FELIPE MORENO (Palma)ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO FELIPE MORENO (Manacor)ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO FELIPE MORENO (Menorca)ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO FELIPE MORENO (Eivissa)

13 i 14 de gener de 2023Divendres, 16꞉00h a 19꞉30hDissabte, 10꞉00h a 13꞉30h

Lloc d’impartició꞉Hotel THB Los MolinosC/ Ramon Muntaner 60, Eivissa
La escuela cristianadel siglo XXI



Organitza
Aceneb

Centro Especial de Empleo CESIBA

Ventura Blach AmengualPresident CECEIB
Divendres 13, capvespre16꞉00h - 16꞉15h Programa JuanMa de AlarcónPonent de les Jornades

Psicòleg-Coach, formador i conferenciant. Expert en acompanyament d'entitats educatives i en la gestió de projectes f o r m a t i u s  a m b  m é s  d e  3 0  a n y s d'experiència.Ha desenvolupat  la  seva carrera professional en empreses públiques i privades, entitats educatives, ONGs i fundacions en tot l'àmbit estatal. Destaca com a formador i ha acumulat experiència docent tant en l'ensenyament obligatori com en cursos de postgrau i doctorat de diferents universitats expanyoles.Ofereix una visió profundament humanista i sistèmica, oberta i integral, reflectida en el plantejament de tots els seus paradigmes i actuacions. Ha estat professor d'ESO, coordinador de pastoral i en l'actualitat és director titular del col·legi Santo Ángel de Huelva, i director general d'una empresa de formació. Ha publicat "Educar valores en grupo" amb l'editorial Aljibe i té articles relacionats amb l'educació a les revistes Sal Terrae, Diálogo i a altres publicacions.

E n t r e g a  d e  c r e d e n c i a l s  d e l s participants.Inauguració de les jornades.Excm. i Rvdm. Sr. Vicente Ribas Prats.Bisbe d’Eivissa.Sr. Ventura Blach. President CECEIB.
17꞉45h - 18꞉00hcoffee-break
16꞉15h - 17꞉45hClaus del Pacte Educatiu Global per a l'Escola Cristiana actual.
18꞉00h꞉ - 19꞉30hLa cent ra l i ta t  de  la  persona꞉ l’educació de la vida interior.Dissabte 14, matí10꞉00h - 11꞉30h Una escola en sortida꞉ solidària i compromesa amb la comunitat12꞉00h - 13꞉30hRelació família i escola꞉ cap a la comunitat educativa renovada.
11꞉30h - 12꞉00hcoffee-break

Representa una gran satisfacció presentar de bell nou les IV JORNADES DE PASTORAL CECEIB – EIVISSA. En aquest curs 2022-2023 organitzam unes noves jornades amb un títol de màxima actualitat com és el paper que ha de desenvolupar l’escola cristiana en el segle XXI. La pluralitat i l'heterogeneïtat dels centres la CECEIB-ACENEB (Associació Centres d'Ensenyament de les Illes Balears) enriqueix la tasca que duim endavant com a patronal educativa i, en aquest cas, ressalta la importància de la pastoral per donar-li suport. Amb aquestes Jornades volem aprofundir en el context d’un món canviant i en constant “liquidés” i quina funció poden desenvolupar els mestres, docents, acompanyants com a referents per a contagiar un sentit de la vida que ens faci essencialment bons i feliços. És per això que contarem amb un expert en la matèria com ara JuanMa de Alarcón, Psicòleg-Coach i formador, expert en acompanyament d’entitats educatives i amb una dilatada experiència en l’àmbit educatiu.Com veureu, el programa que teniu en les mans mostra les línies de feina que els docents i tota la comunitat educativa tindran l'oportunitat de treballar i creiem que són força importants.  Agrair amb menció al Grupo ANAYA per el patrocini, sense el qual no seria possible fer-ho realitat.Gràcies i de veritat que suposa un orgull poder veure que creixem amb formació i espiritualitat a través d’aquesta nova edició de les Jornades de Pastoral a l'illa d’Eivissa.�Ventura Blach.


	Página 1
	Página 2

