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presentació 
 

Aquest és el Pla de Formació Permanent dels animadors militants del MIJAC. 
Aquest Pla ha estat fruit de la reflexió i de la feina dels Iniciadors/Formadors del 
Moviment a partir de la prioritat d’Iniciació/Formació pels cursos 96-97/97-98 ("Millorar 
la formació permanent dels animadors partint de les realitats de centre i diocesanes, 
de manera coordinada a nivell Catalanobalear"). Ja al començament d'aquesta 
reflexió es constatava la necessitat d'establir un Pla comú a totes les Diòcesis, fins 
aleshores inexistent, per tal de poder coordinar la Formació Permanent. L'elaboració 
dels continguts i la discussió d'idees sobre la manera amb què calia aplicar aquest Pla 
foren les tasques en què es centrà el treball dels Iniciadors - Formadors del Moviment 
durant aquells dos cursos. El resultat fou un primer esborrany del present Pla de 
Formació, el qual fou aprovat per l'Assemblea General a Vic, el Setembre de 1998. 

L'Assemblea encomanà la tasca d'edició a l'Equip Catalanobalear d'lniciadors-
Formadors, el qual havia d'encarregar-se així mateix de decidir la manera en què 
calia editar-lo i si calia ampliar-ne els continguts. Aquesta ha estat una de les tasques 
importants de l'Equip durant el curs 98-99. En primer lloc, després de consultar-ho a 
les Diòcesis, es va veure oportú no ampliar la descripció dels continguts del Pla. I això 
per diversos motius. D'una banda, perquè el redactat dels continguts a I'esborrany es 
veia prou clar com per explicitar el contingut a treballar i, alhora, prou ample com per 
a permetre'n l'adaptació a cada realitat concreta. També, per la característica cíclica 
del Pla. Tal i com estan repartits els temes, es preveu que es treballin tots els 
continguts en un període de 3 anys, per a després tornar a començar, i anar 
treballant-los cíclicament. Per tant, és de preveure que cada militant treballi tots els 
continguts més d'un cop. Per això, es preferia de deixar-los prou amples com perquè 
després, en funció de la vida del moment en què es treballessin, cada equip de 
formadors els pogués especificar i adaptar a la realitat concreta del seu equip de 
militants. 

Així doncs, esperem que aquest Pla de Formació sigui una bona eina, en els 
centres i les Diòcesis, i serveixi per unificar la feina de Formació a nivell 
Catalanobalear. La tercera raó és que es veia que potser era millor un document 
breu, orientatiu, que un nou document amb força redactat que en dificultés l'ús, a més 
de córrer el perill de quedar obsolet en poc temps. 

Pel que fa a les tècniques adequades per a treballar cadascun dels continguts, va 
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semblar que no quedaven prou definides a I'esborrany. Finalment es va decidir treure 
aquest apartat del document, i substituir-lo per una eina de nova creació: la carpeta 
d'eines d'Iniciació/Formació, que es va presentar a la passada Jornada 
Catalanobalear d'Iniciadors/Formadors, i que teniu descrita al Reguitzell n° 11. 
Aquesta carpeta esta dividida per temes, que corresponen a les 7 conviccions del 
Moviment, així com als 9 temes en que es divideix el present Pla. Els continguts de la 
carpeta són dinàmiques concretes, preparades per a treballar cadascun d'aquests 
temes, i que ja han estat experimentades per Iniciadors/Formadors a les seves 
Diòcesis. La idea és anar ampliant la carpeta cada any. 

Finalment, s'han explicitat més les referències bibliogràfiques per tal de facilitar-ne 
la seva identificació. El resultat final és el present Document, un document unificat i 
orientatiu que, juntament amb la carpeta d'eines, pretén ésser una eina útil  per 
unificar la feina de Formació a nivell Catalanobalear. 

 

L'Equip C.B. d'Iniciació/Formació 
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economia 
 

Un voluntariat és una acció gratuïta d'ajuda als altres que fan algunes persones. 
EI MIJAC no és un voluntariat. No cal dir que és una actitud molt positiva i que no 
tothom està disposat a fer-ho. En aquest sentit (la gratuïtat) ens assemblem als 
voluntaris. 

Per altra part, el MIJAC és molt més que això: és una opció de vida que ens 
compromet a fons. És un projecte en el qual ens "mullem” dient: "Jo vull construir el 
Món Nou anunciat par Jesucrist". 

Cal que ens sentim, doncs, corresponsables de l'economia del Moviment, més 
enllà del fet de "rascar-se la butxaca", hem de sentir com a propis els problemes 
econòmics del MIJAC, de la mateixa manera que ho som en l'economia pròpia. 

L'economia al MIJAC, ens l'hem de mirar des de dues vessants: una purament 
econòmica i l'altra educativa. 

La vessant educativa passa per aplicar els criteris d'economia aprovats en 
l'Assemblea Catalanobalear de Tarragona del 20-21 de setembre de 1997. 

La vessant econòmica, és clara, sense diners no es pot funcionar, també en 
aquesta vessant s'han d’aplicar els criteris, per anar tots amb una uniformitat en la 
gestió del Moviment. 

 

documents i bibliografia 

 Document de Criteris d'Economia (document d'ús intern del MIJAC, aprovat en 
l'Assemblea Catalanobalear de Setembre de 1997). 

 La Revisió de Vida amb Infants. Materials de Formació núm. 5. MIJAC de 
Catalunya i les Balears. 
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anàlisi permanent 

del món infantil 
 

Si volem que la nostra feina amb els nens i nenes sigui veritablement educativa, 
és Imprescindible ter una Anàlisi del Món Infantil. 

A l'hora de plantejar-nos una tasca educativa, necessitem partir de la realitat: de 
la manera de ser dels infants, de les seves necessitats, de les influències que reben a 
casa seva, al barri, a través dels mitjans de comunicació, etc., com responen davant 
de tot això i també quines iniciatives tenen. 

Ha de ser un descobrir allò que són i fan els nens i nenes del barri on vivim i/o 
anem a treballar, un coneixement basat en fets i situacions de la seva vida. 

Aquesta anàlisi ha de ser permanent i dinàmica, en constant revisió, valoració i 
actualització. 

 

documents i bibliografia 

 

 Descoberta del món infantil. Materials de Formació núm. 6. MIJAC de Catalunya 
i les Balears. 

 Procés a la Militància dels infants en el MIJAC, 1993. 

 La Revisió de Vida amb Infants. Materials de Formació núm. 5. MIJAC de 
Catalunya i les Balears.  
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seguiment 

dels infants 
 

Si volem que els nens i nenes actuïn hem de saber com són i quina és la seva 
realitat. Veiem la necessitat de saber de la vida dels infants, de saber com són en el 
dia a dia, en la quotidianitat del grup, per poder comprendre'ls i fer un 
acompanyament en els seus processos d'infants militants del MIJAC. 

El seguiment de cada infant és cabdal per tal de dinamitzar, animar i acompanyar 
el grup si no volem caure en un dirigisme impersonal. 

Fer el seguiment dels infants és parlar amb ells, informar-se de com viuen i 
comprendre el seu entorn. Poder compartir tot això amb els altres animadors per 
veure com podem actuar en el grup de la manera més apropiada i donar un espai 
perquè els infants siguin protagonistes. 

Significa portar al dia el quadern de I'animador i les fitxes del seguiment com mitjà 
per la pròpia reflexió i instrument per a la valoració. 

Fer el seguiment dels infants ens aporta: 

 Un espai de reflexió on es fa present el perquè del Moviment: els infants. 

 Un espai on es creix com a militant del MIJAC i et deixes interpel·lar pels 
propis infants per tal de millorar la teva acció: els infants també ens eduquen 
a nosaltres. 

 Un espai on Jesús ens guia i ens acompanya en el nostre procés. 

 Un espai on hi trobes els elements per poder ser amic i testimoni dels infants. 

 

documents i bibliografia 

 

 Procés a la Militància dels infants en el MIJAC, 1993. 
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 La Revisió de Vida amb Infants. Materials de Formació núm. 5. MIJAC de 
Catalunya i les Balears. 

 El MIJAC, una oportunitat per actuar. Col·lecció de Documents Bàsics. MIJAC de 
Catalunya i les Balears, 1983.  



7 

 

opció 

pel moviment 
 

El perquè de l'opció pel MIJAC es fonamenta en la necessitat que tenim com a 
persones de fixar-nos uns objectius en la nostra vida i prioritzar uns per damunt d'uns 
altres, és a dir, d'anar fent opcions que van traçant la nostra història personal i 
irrepetible. 

Aquesta opció ens fa descobrir el sentit de comunió amb la Diòcesi i a nivell C.B., 
tenint en compte la diversitat i el pluralisme com un element necessari i enriquidor per 
al Moviment. 

Significa que el MIJAC és per a nosaltres no una cosa accessòria en la nostra 
vida i en els nostres objectius, sinó una tasca important que ens ha d'implicar d'una 
manera plena (no parcial) emotivament, temporalment i cristiana. No podem posar-ne 
excuses, traves ni egoistes limitacions perquè n'estem convençuts (per això hi ha 
hagut tota una iniciació) que el MIJAC és el mitjà a través del qual Déu mateix se'ns 
mostra encarnat en els infants que es troben, s'organitzen, s'ajuden i són capaços de 
viure els valors de l'Evangeli alhora que se n'adonen del que passa al seu entorn i hi 
incideixen (transformen petites coses). 

Fer l'opció pel Moviment ens aporta: 

 Una oportunitat per a actuar, per poder viure el nostre compromís cristià i 
humà, entre el privilegiats del Regne (Mt 18,3). 

 Descobrir l'únic veritable Absolut (Déu, que se'ns revela a través de cada 
persona, de cada infant) i relativitzar tota la resta. 

 Sentir-nos estimats per Déu a través dels infants i així poder ser amics 
testimonis (l Jn 4,19). 

 Un compromís que em fa créixer com a persona i em va acrisolant en l'amor 
envers els altres. 

 Una experiència que depassa la dedicació concreta i puntual amb un equip, 
grup o centre i em fa disponible per als altres sense limitacions de temps, 
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edat o compromisos. 

 Una experiència d'Església viscuda en els grups d'infants, en els equips i en 
el Moviment. 

 

documents i bibliografia  

 

 Procés a la Militància dels infants en el MIJAC, 1993. 

 Document d'Iniciació d'Animadors al MIJAC. MIJAC de Catalunya i les Balears, 
1993. 

 L'Animador que volem. Materials de Formació núm. 1. MIJAC de Catalunya i les 
Balears, 1988. 

 Correspondència 271/272 de l'any 1992. "El MIJAC". 

 Conviccions del MIJAC de Catalunya i les Balears. Col·lecció de Documents 
Bàsics. MIJAC de Catalunya i les Balears. 

 Nou Testament. 
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la revisió de vida 
 

La Revisió de Vida és un mètode que lliga la vida i la Fe. L'Acció en el MIJAC 
porta els infants a descobrir, reflexionar i transformar en el seu entorn allò que no 
s'ajusta a l'Evangeli.  

Aquest procés es correspon al Veure, Jutjar i Actuar i Celebrar, que és el mètode 
de Revisió de Vida dels Moviments d' Acció Catòlica.  

Per fer bé aquest procés hem d'estar atents a la vida dels infants, valorar el que 
tan, aprofundir-hi, contemplar el que viuen per transformar la seva realitat tant a nivell 
personal com de grup. 

Com animadors ens ajuda a trobar sentit al que fem, a deixar-nos interpel·lar en 
la nostra vida, ens obra als altres, a deixar-nos qüestionar i sobretot ens fa descobrir 
a Jesucrist.  

Cal fer un veure no excessivament llarg, un Jutjar on sigui present la figura de 
Jesús, l'Evangeli i un actuar concret i avaluable.  

 

documents i bibliografia  

 

 Barco, Manuel José, L'Animador d'un grup de Revisió de Vida. Eines de 
Formació del CCME, núm. 1, 1992. 

 La Revisió de Vida amb Infants. Materials de Formació núm. 5. MIJAC de 
Catalunya i les Balears. 

 La Revisión de Vida. Un estilo, una dinámica. Herramientas para vivir la 
militancia cristiana nº 1. Movimiento Junior de Acción Católica. 
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coneixement 

de Jesús 
 

Jesús és la base del nostre Moviment, cal conèixer el seu estil com animador i el 
seu Evangeli. Si de debò volem ser evangelitzadors, transformadors de la realitat... i 
Amics i Testimonis dels nens i nenes, primer hem de conèixer bé a Aquell que ens hi 
empeny. 

Per fer això, no hi ha massa secrets, feina sí, però secrets no, hem de començar 
per llegir l'Evangeli i fer-lo nostre. 

El següent pas és deixar que el seu missatge ens interpel·li i identificar-nos dins 
el seu projecte. 

Aquest treball, és bo fer-lo primer individualment i després posar-lo en comú amb 
els companys de l'equip. 

Si tenim tot això treballat i ho fem amb cura, transmetre el coneixement de Jesús 
als nens no ens resultarà difícil.  

 

documents i bibliografia 

 

 Pauta per a l'Estudi d'Evangeli amb animadors/Pauta per a l'Estudi d'Evangeli 
amb infants (Full Blau de Barcelona), MIJAC, 1995.  

 Jesús Animador l. Publicacions Caixa d'Eines núm. 3, MIJAC, Gener 1984. 

 Jesús Animador ll. Publicacions Caixa d'Eines núm. 6, MIJAC, Maig 1984. 

 Patin, Alain, L'anomenat Jesús. Editorial Claret, Barcelona, 1978. 

 Materials pel testimoniatge de l'animador (Llibre Verd, document d'ús intern del 
MIJAC de Lleida), 1989. 

 Gil i Ribes, Josep, Evangeli i home d’avui. Col·lecció Eines, núm. 19. Editorial 
Claret, Barcelona, 1994.

Al MIJAC contemplem la celebració com un pas más de la Revisió de Vida 
(Veure-  
Jutjar - Actuar i Celebrar).  

 

Celebrar és trobar-nos amb Jesús perque estem contents de les coses que 
han  
assolit, o no, a nivel! personal o de grup, els nens i els animadors en les 
seves petites o  
no tan petites accions transformadores.  

 

Pregar és trobar-nos amb Jesús per compartir amb ell totes aquelles coses 
que ens  
preocupen o de les que estem contents, en el grup o a nivell personal.  

 

La trobada amb Jesús el que ens dóna f0f9a per continuar endavant, i no 
defallir  
per causa de les dificultats, és per aixó que hem de potenciar aquestes 
trobades amb  
Jesús a tots nivells (nens, animadors, diócesis, centres, trobades 
Catalanobalears,  
etc.) per a assolir a poc a poc la utopia del Moviment.  

documents i bibliografia  

 

rn Gil i Ribes, Josep, Evangeli i home d'avui. CoUecció Eines, nO l9. 
Editorial Claret,  
Barcelona, l994.  

 

m Com i perque celebrem la Fe al MIJAC. CoUecció Celebració de la fe al 
MIJAC nO  
l, l990.  

 

m E/s infants celebren la Fe al MIJAC. Col'lecció Celebracíó de la fe al 
MIJAC n° 2,  
l990.  
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celebració 

de la fe i la pregària 
 

Al MIJAC contemplem la celebració com un pas més de la Revisió de Vida (Veure 
-Jutjar-Actuar i Celebrar). 

Celebrar és trobar-nos amb Jesús perquè estem contents de les coses que han 
assolit, o no, a nivell personal o de grup, els nens i els animadors en les seves petites 
o no tan petites accions transformadores. 

Pregar és trobar-nos amb Jesús per compartir amb ell totes aquelles coses que 
ens preocupen o de les que estem contents, en el grup o a nivell personal.  

La trobada amb Jesús és el que ens dóna força per continuar endavant, i no 
defallir per causa de les dificultats, és per això que hem de potenciar aquestes 
trobades amb Jesús a tots nivells (nens, animadors, diòcesis, centres, trobades 
Catalanobalears, etc.) per a assolir a poc a poc la utopia del Moviment.  

 

documents i bibliografia 

 

 Gil i Ribes, Josep, Evangeli i home d’avui. Col·lecció Eines, núm. 19. Editorial 
Claret, Barcelona, 1994. 

 Com i perquè celebrem la Fe al MIJAC. Col·lecció Celebració de la fe al MIJAC, 

núm. 1, 1990. 

 Els infants celebren la Fe al MIJAC. Col·lecció Celebració de la fe al MIJAC, 

núm. 2, 1990. 

 L'ideari dels Moviments infantils i juvenils d'Acció Catòlica de Catalunya i les 

Balears per a la formació dels militants. Eines de Formació, CCME, 1993. 

 La Missa de cada dia. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Ed. Balmes-Ed. 
Claret-Ed. Regina (Col·leccionable).

Al MIJAC contemplem la celebració com un pas más de la Revisió de Vida 
(Veure-  
Jutjar - Actuar i Celebrar).  

 

Celebrar és trobar-nos amb Jesús perque estem contents de les coses que 
han  
assolit, o no, a nivel! personal o de grup, els nens i els animadors en les 
seves petites o  
no tan petites accions transformadores.  

 

Pregar és trobar-nos amb Jesús per compartir amb ell totes aquelles coses 
que ens  
preocupen o de les que estem contents, en el grup o a nivell personal.  

 

La trobada amb Jesús el que ens dóna f0f9a per continuar endavant, i no 
defallir  
per causa de les dificultats, és per aixó que hem de potenciar aquestes 
trobades amb  
Jesús a tots nivells (nens, animadors, diócesis, centres, trobades 
Catalanobalears,  
etc.) per a assolir a poc a poc la utopia del Moviment.  

documents i bibliografia  

 

rn Gil i Ribes, Josep, Evangeli i home d'avui. CoUecció Eines, nO l9. 
Editorial Claret,  
Barcelona, l994.  

 

m Com i perque celebrem la Fe al MIJAC. CoUecció Celebració de la fe al 
MIJAC nO  
l, l990.  

 

m E/s infants celebren la Fe al MIJAC. Col'lecció Celebracíó de la fe al 
MIJAC n° 2,  
l990.  
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diocesanitat 

del moviment 
 

El MIJAC com a Moviment té una estructura i una organització diocesanes, i a 
més pel fet de ser un Moviment d'Infants d'Acció Catòlica és col·laborador del 
Ministeri Pastoral del Bisbe, no solament del de la pròpia Diòcesi sinó de tots els 
Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i dels Bisbes de les Balears. 

És per això que l'acció evangelitzadora del Moviment ha d'arribar a tots els nens i 
nenes de les Diòcesis de Catalunya i les Balears com una Missió que l'Església els 
encomana. 

Els animadors com a testimonis hem d'ajudar als nens a acceptar aquesta tasca i 
a sentir-se membres de l'Església, par aquesta raó hem de caminar pensant en la 
globalitat plural, enriquint així el Moviment. 

 

documents i bibliografia 

 

 Concili Provincial Tarraconense. 1995. Resolucions i Missatge. Editorial Claret, 
Barcelona, 1996 (veure resolució núm. 123). 

 Bases Generales de la Acción Católica. Ediciones de la Conferencia Episcopal 
Española, 1994. 

 Conviccions del MIJAC de Catalunya i les Balears. Col·lecció de Documents 
Bàsics. MIJAC de Catalunya i les Balears. 

 Document de Consiliaris. MIJAC de Catalunya i les Balears, 1997. 

 Plans de Pastoral diocesans. 
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els mitjans 

del moviment 
 

D'entre els mitjans que ens facilita el MIJAC, en la nostra tasca d'animadors, cal 
esmentar especialment les Campanyes, les Coordinadores d'Infants i les trobades de 
nens/es i d'animadors/es. 

Les Campanyes diocesanes són el reflex del treball de tot el Moviment 
Catalanobalear, ja que sorgeixen a partir del lema triat per l'Equip CAJIM on estan 
representades totes les Diòcesis, és a dir, du a terme el treball que tots els nens han 
reflexionat. Suposa una anàlisi prèvia que comporta accions transformadores, tots, 
nens i animadors ens hi sentim implicats, una metodologia concreta: ha de tenir una 
programació englobadora i prou flexible par adaptar-nos als diferents canvis que els 
nens hi puguin donar, això sí, sense oblidar l'objectiu original. Gràcies a les 
Campanyes aconseguim fer veritable Comunitat Cristiana i els nens i nenes 
esdevenen Evangelitzadors i Transformadors del seu entorn. 

Les Coordinadores d'Infants (o qualsevol forma d'organització: revista... ), són el 
lloc on es troben els representants dels grups d'infants, dels centres o de les Diòcesis 
(segons l'àmbit de què parlem), per compartir el seu treball al MIJAC i per decidir les 
diferents activitats, accions, campanyes, treballar el Lema, etc. Esdevé per tant, al 
igual que la campanya, Comunitat Cristiana. A més els infants que les integren, 
descobreixen el sentit de Servei envers els altres (és important que els animadors 
ajudem als altres nens del grup a veure-ho així), respecte a opinions diferents... i 
sobretot potenciem el Protagonisme dels infants dins el Moviment, ja que ajuden a 
que sigui veritablement d'ells. 

Les trobades diocesanes d'infants són el mitjà habitual per celebrar el final de la 
Campanya i normalment les preparen els nens a través de les coordinadores, és un 
moment per compartir festivament la vida dels grups. Si ho analitzem veurem que 
esdevé com els casos anteriors Comunitat Cristiana, també esdevé un moment de 
joia, ja que podem Compartir i Celebrar totes les accions que hem fet. Gràcies a les 
trobades diocesanes els nens veuen per si mateixos que el seu centre no està sol, és 
a dir, prenen consciència de Moviment. 

Les trobades d'animadors són una plataforma de Formació (trobades de 
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formació), de Consens i perspectives de futur (Assemblees) i Festives (ja siguin de 
formació, Assemblees o lúdiques). 

Per tant hi trobem novament la vessant de Comunitat Cristiana, d'Unitat, de 
Moviment. 

 

documents i bibliografia 

 

 Procés a la Militància dels infants en el MIJAC, 1993. 

 Document d'Iniciació d'Animadors al MIJAC. MIJAC de Catalunya i les Balears, 
1993. 

 Recull Caixa d'Eines. Compilació de Publicacions, MIJAC, 1984. 

 Els nens de la Vall dels Indis (muntatge audiovisual sobre l'organització 
d'Infants). MIJAC Balàfia, Lleida. 

 



 



 

 


