
 

Curso 
 Básico en  
Godly Play 

Por que Godly Play? 

Godly Play aplica os principios metodolóxicos Montessori á formación relixiosa da 
infancia, da adolescencia e incluso das persoas adultas. Ofrece un contexto e 
instrumentos de aprendizaxe dos contidos da relixión cristián baseados na Biblia (Historia 
Sagrada, Parábolas, accións litúrxicas, etc.). Trátase dunha aprendizaxe significativa que 
parte das experiencias persoais e de grupo dos participantes. Incorpora todas as 
intelixencias y desenvólvese desde un traballo cooperativo, que nalgúns casos poderá 
chegar a ser comunitario.  
É un método aberto a desenvolverse en diferentes ámbitos: ensinanza relixiosa escolar, 
catequese, grupos de crecemento e profundización na fe. 
Escolas Católicas de Galicia, o Instituto Compostelán de Ciencias Relixiosas e a 
asociación Godly Play España co organizan esta formación coa finalidade de dar a 
coñecer este método a través dun curso cunha programación acreditada. 

Sobre o curso 

 

 
Datas de celebración:  
Venres 17 e sábado 18 de febreiro  
Venres 24 e sábado 25 de marzo 
 
Horario: 
Venres de 16:30 a 20:00 
Sábados  mañá de 9:00 a 14:00 

 comida de 14.00 a 15.30 
 tarde de 15.30 a 19.15 

 

Destinatarios: profesores de relixión, catequistas, 
membros de equipos de pastoral, sacerdotes, 
relixiosos, nais, pais... 

Matrícula: A través de Escolas Católicas de Galicia. 
250€ Inclúe inscrición, documentación, cafés e 
comida. 

Para poder asegurar a calidade da experiencia de 
aprendizaxe e o cumplimento das medidas 
sanitarias pola COVID-19  o número de prazas é de 
15. 

Lugar de celebración 

Sala Godly Play  
do Instituto Superior Compostelano  
de Ciencias Relixiosas 
Plaza da Inmaculada 5 
15704 Santiago de Compostela 

www.godlyplay.es / equipo.galicia@godlyplay.es 

 
Curso básico de formación acreditada en Godly Play 

Información e inscricións 

Escolas Católicas de Galicia 
Praza de Europa 10 A - 2º planta  
15707 Santiago de Compostela 
Teléfono 981582527 / 981581322  
galicia@escolascatolicas.es  
https://www.escolascatolicas.es/formacion 
 



 

Día 17 de febreiro Día 18 de febreiro Día 24 de marzo Día 25 de marzo 

• 16:30- Chegada / Inscrición / Retirada de 
documentación 

• 16:45- Presentacións / Formación do 
círculo / Obxectivos 

• • 17:00- Sesión completa de  
Godly Play (Historia Sagrada) 

• 18:00- Descanso / Café. 

• 18:15- Análise e posta en común. 

• 19:15- Organización en grupos pequenos 
(tríadas) 

• 20:00- Oración / Saída. 
 

• 09:00- Chegada / Toma de contacto / 
Oración  

• 09:15- Seminario 1: “O ambiente 
preparado de Godly Play”  

• 10:15- Aprendizaxe e prácticas das  
Historias Sagradas (en tríadas) 

• 11:15- Descanso / Café 

• 11:45- Presentacións das Historias 
Sagradas 

• 13:45- Repaso do xénero de Historia 
Sagrada 

• 14:00- Comida 

• 15:30- Sesión completa de Godly Play 
(Parábola) 

• 16:30- Análise e posta en común  

• 17:15- Descanso / Café 

• 17:45- Seminario 2: “Silencio 
contemplativo.  
O cuarto xénero de Godly Play” 

• 18:45- “Avaliación a medio camiño” 

• 19:15- Oración / Saída  

• 16:30- Chegada / Toma de contacto / 
Oración 

• 16:45- Aprendizaxe e prácticas das 
Parábolas (en tríadas) 

• 17:45- Descanso / Café 

• 18:00- Presentacións das Parábolas 

• 19:45- Repaso do xénero da Parábola:  
O Pozo Profundo 

• 20:00- Oración / Saída. 

• 09:00- Chegada / Toma de contacto / 
Oración 

• 09:30- Seminario 4 “Teoloxía da infancia /  
Espiritualidade infantil”  

• 11:15- Descanso / Café 

• 11:45- Sesión de Godly Play (Acción 
Litúrxica) 

• 12:00- Análise e posta en común  

• 12:15- Aprendizaxe e prácticas das  
leccións de Acción Litúrxica (en tríadas) 

• 13:15- Presentacións das leccións  
de Acción Litúrxica / 1  

• 14:00- Comida / Tempo libre 

• 15:30- Presentacións das leccións  
de Acción Litúrxica / 2  

• 17:15- Descanso / Café / Avaliacións 

• 17:45- Seminario 5 “El currículo en espiral  
de Godly Play” 

• 18:45- Entrega de certificados de asistencia 
/ Foto de grupo 

• 19:15- Bendición / Final do curso  
 

 
Durante vinte catro horas ofrécese unha 
formación intensiva e experiencial na teoría e 
práctica de Godly Play: 
 
1. Principios pedagóxicos e teolóxicos-

bíblicos. 
2. Metodoloxía individual e en equipo (roles 

do “narrador” e do “porteiro” para 
dinamizar o círculo de nenos, 
adolescentes ou adultos. 

3. Consellos para crear un “espacio 
sagrado”. 

4. Materiais que se necesitan para realizalo. 

 
O carácter cooperativo desta formación exixe 

que los participantes estean presentes 

durante o tempo completo de cada xornada 

de capacitación.  

 

De acordo coa costume en Godly Play, 

algunhas das sesións desenvolveranse 

sentados no chan (anque nunca é un requisito 

obrigatorio… haberá tamén cadeiras!). Polo 

tanto, convén levar roupa cómoda. 

 
Ao ser un curso moi intensivo, pídese puntualidade e asistencia ao 100% das sesións. 

 
 

Contido e horarios 


