
DIDATTICA A DISTANZA PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Prof. Vito RAGUSO 
Indicazioni IRC per la 6 settimana 
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GGrraavviinnaa  iinn  PPuugglliiaa  ((BBAA))  

 
DDIIDDAATTTTIICCAA  AA  DDIISSTTAANNZZAA  PPEERR  LL’’IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  RREELLIIGGIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  

  
  
SSiiaammoo  aarrrriivvaattii  aallllaa  sseessttaa  ppuunnttaattaa..    
  
NNeellllaa  ppaaggiinnaa,,  ddii  sseegguuiittoo  iill  lliinnkk::  
hhttttppss::////wwwwww..ggrraavviinnaaooggggii..iitt//ddiiddaattttiiccaa--aa--ddiissttaannzzaa----ddaadd,,--ppeerr--ggllii--aammiiccii----iirrcc..hhttmmll  ((tteenneerree  pprreemmuuttoo  iill  ttaassttoo  
ccttrrll  ee  ccoonn  iill  ccuurrssoorree  ppoossiizziioonnaarrssii  ssuull  lliinnkk  ee  cclliiccccaarree;;  ddiivveerrssaammeennttee  ccooppiiaa  eedd  iinnccoollllaa  nneellllaa  bbaarrrraa  ddeeggllii  iinnddiirriizzzzii))  
ttrroovvaattee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ““ffrreesscchhee””  ee  qquueellllee  ddeellllee  aallttrree  ““ppuunnttaattee””,,  nnoonn  aavvrreettee  nneecceessssiittàà  ddii  aannddaarree  aa  
rriinnccoorrrreerree  qquueelllloo  cchhee  nnoonn  aavveettee  ffaattttoo  ((mmii  rraaccccoommaannddoo  aa  cchhii  nnoonn  aannccoorraa  hhaa  iinnvviiaattoo  iill  mmaatteerriiaallee))  
ssuullllaa  bbaacchheeccaa  ddeell  rreeggiissttrroo  eelleettttrroonniiccoo  ((ttrroovveerreettee  ll’’aavvvviissoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeellllee  vvaarriiee  aattttiivviittàà))..  
  
UUnnaa  vvoollttaa  nneellllaa  ppaaggiinnaa  ““CClliiccccaattee””  pprriimmaa::  

11..  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  SSEESSTTAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  ((ttrroovveerreettee  qquueessttaa  ppaaggiinnaa))  
22..  LLAA  CCLLAASSSSEE  DDII  AAPPPPAARRTTEENNEENNZZAA  ((mmaappppee  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ccoonn  uunn  tteesstt  cchhee  ssvvoollggeerreettee  

ddiirreettttaammeennttee  oonn--lliinnee  cclliiccccaannddoo  nneellllaa  vvoossttrraa  ccllaassssee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo))  
  
BBeennee  aannddiiaammoo  aa  vveeddeerree  iinn  ssiinntteessii  ii  llaavvoorrii  ddii  qquueessttaa  ppuunnttaattaa::  

  CCllaassssii  pprriimmee::  
oo  ccoonnttiinnuuiiaammoo  ccoonn  ll’’uunniittàà  nn..  44::  LLaa  PPaalleessttiinnaa:: uunn  vviiaaggggiioo  ddii  ssccooppeerrttaa..  LLeeggggeerree  ii  vvaarrii  

ccaappiittoollii  ddeellll’’uunniittàà  ssvvoollggeennddoo  ggllii  eesseerrcciizzii;;  
  CCllaassssii  sseeccoonnddee::  

oo  aannddiiaammoo  aavvaannttii  ccoonn  ll’’uunniittàà  nn..  1122::  bbeelllleezzzzaa  ee  ggrraannddeezzzzaa  ddeell  mmeeddiiooeevvoo..  LLeeggggeerree  ii  vvaarrii  
ccaappiittoollii  ddeellll’’uunniittàà  ssvvoollggeennddoo  ggllii  eesseerrcciizzii..  

  CCllaassssii  tteerrzzee::  
oo  ccoonnttiinnuuiiaammoo  ccoonn  ll’’uunniittàà  nn..  2211::  LL’’aaddoolleesscceennzzaa::  uunnaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  aammbbuullaannttee..  

LLeeggggeerree  ii  vvaarrii  ccaappiittoollii  ddeellll’’uunniittàà  ssvvoollggeennddoo  ggllii  eesseerrcciizzii..  
((NN..BB..::  nnoonn    nneecceessssaarriioo  cchhee  mmaannddiiaattee  ggllii  eesseerrcciizzii  ssvvoollttii  ssuull  lliibbrroo  ddii  tteessttoo,,  vvii  sseerrvvoonnoo  ppeerr  ““aalllleennaarrvvii””  

ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa;;  ddaa  ssvvoollggeerree  ssoonnoo  qquueellllee  sscchheeddee  oonn--lliinnee))  
  
CChhiiaarriimmeennttii  ee  ssuuggggeerriimmeennttii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  iinnvviiaattii  ttrraammiittee  mmaaiill::  vviittoo..rraagguussoo@@iissttrruuzziioonnee..iitt    
  
TTaannttee  bbeellllee  ccoossee  aa  ttuuttttii  vvooii  ..    
AAllllaa  ““pprroossssiimmaa  ppuunnttaattaa””..    

Prof. Vito RAGUSO  


