
Assistència al 80% de la formació presencial.
Treball individual en finalitzar les sessions o visites dissabte a la tarda a Manresa 

Avaluació del curs mitjançant un formulari.

DESCRIPCIÓ DEL CURS PRESENCIAl:
L'any 2022 es celebra el Vè centenari de la mort de Sant Ignasi de Loiola, i aquest curs pretén explorar les seves
vivències personals i espirituals en terres catalanes tot fent un recorregut de tres dissabtes al matí a Montserrat,
Manresa i Barcelona.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS:
MONTSERRAT, dissabte 12 de novembre de 10h a 14h.
MANRESA, dissabte 19 de novembre de 10h a 14h.
BARCELONA, dissabte 26 de novembre de 10h a 14h.

HORES DE FORMACIÓ
15 HORES de formació reconegudes pel Departament d'Educació.

PROGRAMA DE LES SESSIONS:
Sessió 1: Visita dels principals llocs ignasians de Montserrat (antic claustre, portalada romànica, escultura de Sant
Ignasi i inscripcions, i indret on hi havia l'antic altar i on Sant Ignasi va deixar l'espasa. Pujada al Cambril per
veure la capella dedicada a Sant Ignasi, la rèplica de l'espasa, visita a la Mare de Déu i vitrall de Sant Ignasi).
Sessió 2: Visita dels principals llocs ignasians de Manresa (capella de la Guia, visita d'una gruta de l'entorn, pont
Vell, capella de Sant Marc i Seu de Manresa per acabar fent un recorregut pels llocs més interessants de
Manresa)
Sessió 3: Visita dels principals llocs ignasians de Barcelona (lloc on s’allotjava, on estudiava, on vivien les persones
que l’ajudaven, les esglésies que visitava i els llocs on queden elements ignasians).
Sessió 4 a casa: Treball individual d'autoavaluació (es pot substituir aquest treball per la visita a la Cova de
Manresa o al Museu de Montserrat un dels dissabtes a la tarda) + formulari d'avaluació final.

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ:

   o Montserrat.

COST MATRíCULA I INSCRIPCIÓ:
Inscripció a través de l'enllaç directe o enviant un correu a:
formaciojunts@gmail.com

Afiliats al sindicat JUNTS: 15 €
NO afiliats al sindicat JUNTS: 70 €

NOMBRE DE PLACES: 
35 inscrits per ordre de pagament.

 
 

Seguint les petjades
de 

Sant Ignasi
 Montserrat 12 de novembre, Manresa 19 de novembre i 

Barcelona 26 de novembre de 2022

culturitza't!

Apunta't al curs!

https://forms.gle/7LgcffjsDPUCqU7x9

