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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Actuant  

 
Fet per: Comissió Pedagògica 
 

En data: març 1985 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  centres del MIJAC 

Índex o continguts:  
 

- Presentació 

- Actuant de cara enfora: 

- A. Teatre 

- B. Festivals 

- Actuant de cara al grup: 

- A. Vetllades 

- Bibliografia  

 
 
 
Relacionat amb els documents: 
Els altres títols de la col·lecció: "MIJAC. Formació d'animadors[Aquest n'és el núm. 9] 
 
Observacions:  
En la línia dels altres fulletons (ésser una eina útil i senzilla per als animadors) aquest aporta idees i 
"suggeriments que us ajudin quan, en el vostre grup, vulgueu fer alguna representació". 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Aplicació al MIJAC del Pla diocesà de prioritats per a l'Apostolat seglar 

 
Fet per: Comissió diocesana de Barcelona. 
 

En data: octubre de 1997. 
Reedicions:  

Aprovat a: Assemblea diocesana d'animadors. 

Dirigit a:  centres i animadors militants del MIJAC. 

Índex o continguts:  
 
Pròleg del bisbe Joan Carrera 
Introducció 

1- Anàlisi de la realitat infantil 
2- El MIJAC com a Moviment d'Acció Catòlica 

2.1 El MIJAC és dels infants i per als infants 
2.2 El MIJAC és evangelitzador i arrelat en un medi 
2.3 El MIJAC és un moviment d'Església 
Testimoni d'una animadora 

3- L'acompanyament del procés educatiu 
4- Seguiment educatiu i missió en el MIJAC 
5- Els mitjans educatius del MIJAC 

5.1 L'acció i la revisió de vida 
5.2 L'estudi d'Evangeli 
5.3 La campanya 
5.4 Els grups d'infants i les coordinadores de centre i diocesana 

6- Diocesanitat del MIJAC 
Documents del MIJAC catalanaobalear i diocesà 
Himne del MIJAC 
 
Relacionat amb els documents: 

• Procés a la militància dels infantss en el MIJAC (PMI). 1993. 
• Document d'iniciació d'animadors del MIJAC (DOC). 1993. 
• Document d'iniciació i formació dels consiliaris del MIJAC. 1996. 
• L'originalitat del MIJAC. Barcelona, 1988. 
• RRI. Barcelona, 1995. 

 
Observacions:  
Aquest document es va treballar a la diòcesi de Barcelona per tal de posicionar-nos davant l'aplicació 
del Pla diocesà per a l'apostolat seglar, és a dir, per valorar quin compromís ens suposava a nosaltres 
com a Moviment d'Acció catòlica, redefinir-nos en aquesta Acció catòlica i presentar al bisbat les 
nostres conclusions i posar-nos al servei de la pastoral diocesana. Caldria valorar, ara després d'aquests 
anys, les conseqüències (si n'hi van haver) d'aquesta reflexió i pressa de consciència. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Avui parlarem sobre els animadors i la fe 

 
Fet per: Escola d’Iniciadors 
 

En data: juny de 2005 
Reedicions:  

Presentat a: l’equip diocesà d’iniciació de Barcelona (el juny de 2005). 

Dirigit a:  iniciadors i militants 

Índex o continguts:  
BLOC I. REALITAT JOVE  

ENTREVISTA AL SÍNDIC DE LA INFÀNCIA  
L'EDUCACIÓ DEL FUTUR I ELS VALORS 
ANÁLISIS DE LA REALIDAD JUVENIL  
VERS UN NOU IMPULS DE LA PASTORAL 
JUVENIL  
SOCIETAT NOVA, EVANGELITZACIÓ NOVA  

BLOC II. DÉU I LA FE  
¿CÓMO HABLA DIOS?  
HACIA LAS CUMBRES DEL AMOR  
DIOS PARA ATEOS  
EL "FACTOR" DIOS 
ÉTICA MUNDIAL  
CREIENTS I NO CREIENTS  
CARTA DESDE EL MÁS ALLÁ  
I SI DÉU NO FOS PERFECTE  

BLOC III. JESÚS   
JESÚS I ELS INFANTS  
EL SEGUIMENT DE JESÚS SEGONS LLUC  
MEMÒRIA SUBVERSIVA, MEMÒRIA 
SUBJUGANT  
REPENSAR LA RESURRECCIÓN 

BLOC IV. MILITÀNCIA CRISTIANA   
LA MÍSTICA DEL MIJAC  
L'ESPIRITUALITAT DE L'ANIMADOR/A DEL 
MIJAC  
EL VIATGE HA COMENÇAT  
TROBAR DÉU EN LA VIDA  
NOVES MILITÀNCIES PER A TEMPS NOUS 
NUESTRA CARTA DE IDENTIDAD 

 

 
EL MEU COMPROMÍS MILITANT  
VIURE EN PLENITUD  
L’OPCIÓ PELS POBRES  
EL SERVEI  
LA FE DEL MILITANT 
EL PROCÉS DEL MILITANT  
QUI ELS FARÀ CONÈIXER JESUCRIST?  
EL CANSANCIO EN LA VIDA ESPIRITUAL  
MEDITACIONES SOBRE LA MILITANCIA  

BLOC V. L'EUCARISTIA   
ESQUEMA DE LA CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA  
MEDITACIÓN SOBRE EL PADRENUESTRO  
PADRENUESTRO DE SAN FRANCISCO  
UN PADRENUESTRO DIFERENTE  

BLOC VI. L'ESGLÉSIA   
ELS MOVIMENTS LAICALS  
LA IGLESIA, ¿PUEDE AGGIORNARSE?  
ANUNCIAR EL EVANGELIO ES LA RAZÓN DE 
SER DE LA IGLESIA  
PERFILS DE L’ESGLÉSIA QUE ANEM 
CONSTRUINT  
QUINA ESGLÉSIA SOM I QUINA VOLDRÍEM  
¿QUÉ IGLESIA QUERÍA JESÚS?  
LA IGLESIA DE JESÚS, COMUNIDAD 
LIBERADORA  
TEXTOS DE K. RAHNER SOBRE L'ESGLÉSIA  
PROPOSTA DE PASTORAL DE JOVENTUT  
PREGÀRIA FINAL 

 
Relacionat amb els documents: 

- Monogràfic de Correspondència sobre el MIJAC, núm. 271-2 
- El repte de la formació al MIJAC. 

 
Observacions:  

Tal i com es diu a la introducció: 
“Aquest material vol ajudar-nos (als iniciadors i als militants) a treballar i aprofundir en allò que diem 
la "mística del MIJAC". Si ens hi hem posat és perquè, si constatem que el nostre Moviment no té 
gaires documents publicats sobre la formació en general, sobre aquest punt en particular, l'absència és 
patent i aquest buit ens sembla greu i alarmant si volem viure conscientment la nostra entrega als 
infants i al Regne de Déu”. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
1ª caixa d'eines. L'estiu amb infants, nois i noies 

 
Fet per: Comissió Pedagògica 
 

En data: abril de 1984 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  equip d'animadors dels centres del MIJAC 

Índex o continguts:  
 
 

- Presentació 

- Un tema per a les activitats d'estiu del 1984 

- Normes generals 

- Programa de les Olimpíades 

- La revisió 

- Bibliografia 

 
 
 
Relacionat amb els documents: 
- Recull caixa d'eines 
Els altres títols de la col·lecció: "MIJAC. Formació d'animadors" [Aquest n'és el núm. 5 
 
Observacions:  
Es tracta de la presentació d'una programació d'estiu en aquells anys en que els centres tenien potser 
menys recursos que avui dia i aquest tipus d'iniciatives podien ajudar. 
Cal destacar, però, que l'objectiu del fulletó no és tant la de donar idees pràctiques, sinó la de recordar 
que "l'objectiu prioritari del Moviment no és fer colònies, sinó educar uns infants en la línia de 
l'Evangeli, per mitjà de l'acció revisada". 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Campanya diocesana. MIJAC Barcelona. Curs 91/92. 

 
Fet per: Comissió Diocesana de Barcelona 
 

En data: setembre 1991 
Reedicions: 2ª edició després de ser aprovsat en Ass. 

Aprovat a: Assemblea diocesana. Setembre del 1991. 

Dirigit a:  animadors i centres de la Diòcesi. 

Índex o continguts:  
 
- Material per als animadors: 

- Presentació 
- Campanya, per què? 
- Campanya, com? 
- Campanya, l’eina del Moviment 

- Material de Campanya: 
- Objectius generals 
- Pla d’acció 

- Ens posem en marxa: 
- Pistes d’actuació 
- La participació dels centres en iniciació 
- Recorda  
 

Relacionat amb els documents: 
Material de campanya, publicada per l’equip d’iniciació diocesà. Curs 92/93. 
 
Observacions:  
Aquest escrit, tot i ser un opuscle de vint-i-una pàgines, és important perquè és el primer document que 
defineix el que ha de ser una Campanya d’un moviment evangelitzador, aplicada al MIJAC i planteja 
la necessitat que sigui una acció diocesana amb uns ritmes comuns, els quals han de tenir un seguiment 
als equips diocesans (d’animadors i d’infants) i una celebració final a la Trobada diocesna d’infants. 
A aquesta publicació va seguir una altra titulada: Material de campanya, publicada per l’equip 
d’iniciació diocesà, el curs 92/93. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

Com ajudem a que els infants siguin militants en el seu ambient 
 

Fet per: Equip d'iniciació de Barcelona 

 

En data: febrer del 92. 

Reedicions: 

Aprovat a: 

Dirigit a:  animadors i centres de la Diòcesi. 

Índex o continguts:  

INTRODUCCIÓ 
COM AJUDEM QUE ELS NENS SIGUIN MILITANTS EN EL SEU AMBIENT 
1. EL MIJAC 
2. PASSOS A FER A LA VIDA DEL MIJAC 

VEURE 
REFLEXIÓ - JUTJAR 
ACCIÓ TRANSFORMADORA 

3. LES CONVICCIONS 
EN RESUM: 
EL MIJAC "REGAL DE DÉU" 

LA RUTA DE L'ESFORÇ (gran joc) 
 

Relacionat amb els documents: 

- MIJAC Barcelona. Campanya diocesana. Curs 91/92. 

- Les Conviccions del MIJAC. 

- Material de campanya, publicada per l’equip d’iniciació diocesà. Curs 92/93. 
 

Observacions:  

Aquest petit escrit d'onze pàgines, vol donar eines per treballar la Campanya als centres des d'una 
dimensió diocesana i, per tant, complementa el document: MIJAC Barcelona. Campanya diocesana. 
Curs 91/92. 
Des de l'equip d'iniciació es va voler ajudar a portar a terme els objectius marcats a nivell diocesà.  
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Com eduquem al MIJAC. Manual de bones pràctiques per a animadors 

 
Fet per: Manolo Juárez 
 

En data: febrer 2009 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  animadors militants 

Índex o continguts:  
 
INTRODUCCIÓ 
D'ON PARTEIX LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA 

LA DESCOBERTA DEL MÓN INFANTIL 
La psicologia evolutiva 

EL NOSTRE PLANTEIG EDUCATIU  
La nostra utopia  
L’estratègia a seguir  
Els criteris que ofereix el MIJAC  

COM EDUQUEM EN EL MIJAC 
ELS OBJECTIUS QUE ENS PLANTEGEM  

Objectius generals d'infants  
Objectius generals d'animadors  

LA TÀCTICA EMPRADA  
L’acció transformadora  
Les activitats  

EL MÈTODE 
LES NOSTRES POSSIBILITATS 

EL SABER FER DELS ANIMADORS 
QUÈ ES DEMANA A L'ANIMADOR DEL MIJAC?  
QUÈ SUPOSA SER ANIMADOR?  
QUÈ CAL EVITAR?  
A MODE DE CONCLUSIÓ  
 
Relacionat amb els documents: 
Document d'identitat 
El projecte educatiu als centres del MIJAC  
L'animador que volem 
Les conviccions del MIJAC 
Pla triennal d'iniciació al MIJAC. Diòcesi de Barcelona 
Observacions:  
Tot i no ser un document aprovat pel Moviment, aquest llibret va sorgir d'una reflexió encetada a la 
Comissió Diocesana de Barcelona i continuada a l'equip diocesà d'iniciadors amb la idea de 
consensuar els criteris i l'actuació (la pedagogia) dels animadors quan organitzem esdeveniments 
intercentres o diocesans. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Com i perquè celebrem la fe amb els infants al MIJAC, núm. 1 

 
Fet per: Equip de Consiliaris Catalano-Balears 
 

En data: maig 1990 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  Tots els centres del Moviment 

Índex o continguts:  
Pròleg 
1. Què vol dir celebrar? 

1.1- La celebració forma part de la vida dels homes i dones 
1.2- La celebració forma part de la fe 
1.3- La celebració forma part de la vida de l’Església 

2. Elements constitutius de la celebració de la fe 
2.1- La vida 
2.2- La paraula 
2.3- La pregària 
2.4- Els ritus 

3. Els sagraments són celebracions de la fe 
4. Ocasions per a celebrar la fe en el MIJAC 
5. Criteris per a la celebració de la fe amb els infants 
 
Relacionat amb els documents: 
Aquest llibret pertany a la col·lecció: Materials de formació*. Els títols publicats són: 

1. L’Animador que volem  
2. El projecte educatiu als centres del MIJAC 
3. Com i per què celebrem la fe amb els infants 
4. Els infants celebren la fe al MIJAC (cicle Quaresma i Pasqua) 
5. Revisió de vida amb infants 
6. Descoberta del món infantil 

* La numeració de la col·lecció va variar amb l’aparició dels diferents llibrets, raó per la qual l’ordre 
és difderent segons es consulti una edició o una altra. 
 
Observacions:  
Aquest llibret respon a una demanda que l’Assemblea general del 89 va fer a l’equip de Consiliaris 
catalanobalear per tal que el Moviment tingués materials i orientacions per a celebrar la fe amb els 
infants al MIJAC. La col·lecció havia de comptar amb quatre números: 

1. Com i perquè celebrem la fe amb els infants al MIJAC (N. I). 
2. Els infants celebren la seva fe al MIJAC. Cicle Quaresma-Pasqua. (N. II) 
3. Els infants celebren la seva fe al MIJAC. Temps d’estiu i convivències. (N. III) 
4. Els infants celebren la seva fe al MIJAC. Cicle d’Advent. (N. IV) 

La idea era el de disposar d’uns materials oberts que transmetessin i alhora ajudessin a celebrar la fe 
seguint la dinàmica educativa del MIJAC. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Com veu l’infant el MIJAC 

 
Fet per: Manuel Juárez [Escola d’iniciadors de Barcelona] 
 

En data: 25-març-1999 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  animadors que estaven fent el curs de monitors organitzat conjuntament amb l’Escola de 
l’esplai 

Índex o continguts:  
 
Objectius de les dues sessions. 
Bibliografia bàsica que seguirem. 

Guió del que explicarem a la 1ª. Sessió. 
Retalls de la bibliografia: 
Les Conviccions 
Estatuts 
RRI de Barcelona 
Correspondència: monogràfic del MIJAC 
El MIJAC: una oportunitat per a actuar 
L’originalitat del MIJAC 
PMI 
Breu història de l’organització de nens al MIJAC 

Punts a ressaltar en l’explicació del tema. 
Organigrama de pressa de decisions. 
 
Relacionat amb els documents: 
Els mateixos que es cita als continguts del documents 
 
Observacions:  
Aquest material va sorgir a rel del curs citat, però no es va publicar a nivell oficial. És per tant, bastant 
difícil de trobar. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Coneguem-nos 

 
Fet per: Comissió Pedagògica 
 

En data: novembre 1984 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  centres del MIJAC 

Índex o continguts:  
 

- Presentació 
- I ara què? 
- Com són els infants i joves 

- Nens de 6, 7 I 8 anys (segona infància) 
- Nens de 9, 10 i 11 anys (tercera infància) 
- Nois i noies de 12, 13 i 14 anys (pre-pubertat) 
- Nois I noies de 15, 16 I 17 anys (pubertat) 

- Els joves i el nostre món 
- Un món que volem canviar 
- A tall de conclusió 
- Bibliografia  

 
 
Relacionat amb els documents: 

- La descoberta del món infantil 
- El Projecte educatiu als centres del MIJAC 
- PMI 

 
Observacions:  
Aquest fulletó pertany a aquella col·lecció: "MIJAC. Formació d'animadors" amb el núm. 8, la qual va 
ser enllestida entre els anys 1983-1986 per la Comissió pedagògica del Moviment, i ha passat 
pràcticament desapercebut. Ve a ser, no obstant, una pràctica eina per tenir quatre idees clares i 
senzilles sobre la realitat infantil i ens pot ajudar a perfilar més en el seguiment dels infants dels 
nostres grups del MIJAC. 
Observant la data de publicació, però, un pensa que potser algun dia ens haurem de plantejar el posar 
al dia els escrits referencials del nostre Moviment. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Correspondència, num 271-2 [Monogràfic sobre el MIJAC] 

 
Fet per: Aportacions vàries coordinades per Núria Bosch 
 

En data: abril 1992 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  Tots els cristians militants en el món obrer (ACO, GOAC, MIJAC, JOC) 

Índex o continguts:  
Presentació i Dedicatòria 
APROFUNDINT: 

Parlem dels infants [Manolo Juárez i Mari Fernández] 
Què és el MIJAC? [Rosa Maria Rull i Costa] 
Història del MIJAC i de les seves relacions amb el MIDADEM [Enric Grasses] 
Com injectem l’evangeli en la vida dels infants [Mari Fernández] 
La acción transformadora [Enrique Richard Rodríguez] 
Moviment MIJAC i comunitat parroquial [Lluís Sallan] 

POLS DEL MOVIMENT: 
La iniciació i la formació en el MIJAC [Amelia Sánchez] 
Els infants del MIJAC i l’ésser del consiliari [Lluís Sallan] 
El perquè de l’organització [Toni] 

TESTIMONIS: 
Testimonis dels animadors [Montse, Isa, Rocío, Pep] 
Testimonis dels infants 
La vida del MIJAC en les seves publicacions [Cheluis] 

CRÒNICA: 
El MIJAC a Barcelona [Enric Roig] 
El MIJAC a la diòcesi de Girona [Josep Casellas] 
El MIJAC a la diòcesi de Lleida [Manuel Díaz] 
El MIJAC a Mallorca [Toni Mateu] 
El MIJAC a la diòcesi de Tarragona [Ricard Cabré] 
El MIJAC a la diòcesi de Vic [Fortia Rovira] 

Correspondència 
 
Relacionat amb els documents: 
En tractar-se d’un escrit obert (de cara a altres militants cristians) no hi ha una relació directa amb els 
altres documents del MIJAC encara que pugui haver conexions clares amb alguns. 
 
Observacions: 
Encara que no és una publicació pròpiament del MIJAC, és interessant la visió que es dóna del 
Moviment a tots aquells que vulguin conéixer-lo. 
Aquesta aportació del MIJAC cal valorar-la justament en un context de manca d’escrits que vulguin 
donar a conéixer el MIJAC fora del propi Moviment. En aquest cas en l’àmbit de la Pastoral obrera en 
el que el MIJAC té una relació estreta. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Créixer en militància, créixer en militants 

 
Fet per: Equip catalanobalear d'iniciació/formació 
 

En data: setembre de 2010 
Reedicions:  

Presentat a: Assemblea catalanobalear, setembre de 2010. 

Dirigit a:  les diòcesis, centres i militants. 

Índex o continguts:  

INTRODUCCIÓ 
NECESSITAT DE CRÉIXER COM A MOVIMENT 

Plantejament teòric fet al Consell 
Proposta a treballar aquest curs 
Esquema de treball 
Final de trajecte 

REVISIÓ PRIORITAT D'INICIACIÓ/FORMACIÓ 
REFLEXIÓ DE L'EQUIP D'INICIACIÓ/FORMACIÓ 

D'on venim?  
Què és per a nosaltres el MIJAC?  
Què es demana als iniciants 
Tenir una mirada d'infant 
Anar contracorrent 
Com treballem al MIJAC 
Al MIJAC sabem de qui ens hem fiat 

Conclusions 
Què podem fer-hi?  
Com hem de convocar al MIJAC 
Per acabar  

 
 
Relacionat amb els documents: 

- Document d'identitat. 
- Document d'iniciació d'animadors. 
- L'Originalitat del MIJAC. 

 
Observacions:  
Aquest escrit neix a rel de la reflexió que durant el curs 2009-2010 es va portar a terme al Consell 
catalanobalear del MIJAC respecte a la necessitat de créixer al Moviment, veient que d'un temps enllà 
el nombre de centres, d'infants i d'animadors en comptes de créixer va a menys. 
En les vint-i-sis pàgines que té el document s'hi troben tres punts: 
1. El plantejament fet al Consell C/B. 
2. La revisió de la prioritat C/B sobre la convocatòria al MIJAC. 
3. La reflexió feta des de l'equip catalanobalear d'iniciació/formació.  
És un document que convida a l'esperança, a l'arrelament en les realitats en les quals hi som i a moure's 
per no quedar-se tancats en una perspectiva de pessimisme. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Descoberta del món infantil 

 
Fet per: Equip catalanobalear d’iniciació-formació 

[no consta l’autoria del document] 
En data: 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  iniciadors-formadors del MIJAC 

Índex o continguts:  
Introducció 
Continguts: 

A Característiques dels nens i nenes: el ser propi infantil 
B Com és el món que l’envolta i com l’influencia 
C Com respon el nen o la nena a aquestes influències que l’envolten 
D El que pensa el MIJAC del món infantil 
E Partint de l’anàlisi feta del món infantil com ens situem davant d’aquesta realitat 

Metodologia: 
A Característiques dels nens i nenes: el ser propi infantil 
B Com és el món que l’envolta i com l’influencia 
C Com respon el nen o la nena a aquestes influències que l’envolten 
D El que pensa el MIJAC del món infantil 
E Partint de l’anàlisi feta del món infantil com ens situem davant d’aquesta realitat 

Bibliografia  
 
Relacionat amb els documents: 
Aquest llibret pertany a la col·lecció: Materials de formació, del qual n’és el sisè número. 
Els títols publicats són: 

7. L’Animador que volem  
8. El projecte educatiu als centres del MIJAC 
9. Com i per què celebrem la fe amb els infants 
10. Els infants celebren la fe al MIJAC (cicle Quaresma i Pasqua) 
11. Revisió de vida amb infants 
12. Descoberta del món infantil 

El mateix document cita, a més, la següent bibliografia: 
a. El MIJAC, una oportunitat per actuar 
b. El DOC 
c. La iniciación de educadores en el Movimiento Junior. 
d. Descubrimiento del mundo infantil. Mvto. Junior. 

 
Observacions:  
Aquest llibret dóna unes interessants pistes sobre la realitat infantil, vàlides perquè (fent la deguda 
actualització) les tinguem en compte a la iniciació-formació en els nostres centres. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Document d'identitat 

Fet per: Consell catalanobalear 
 

En data: setembre de 2007 
Reedicions: 2010 

Aprovat a: l'Assemblea catalanobalear de setembre de 2007. 

Dirigit a:  tots els animadors i a aquells que vulguin conèixer el MIJAC 
Índex o continguts:  

1. Història del MIJAC. 
a. Antecedents: l'Aspirantat d’Acció Catòlica 
b. Moment fundacional del MIJAC. 
c. Evolució organitzativa al llarg d’aquests 25 anys. 

c.1. Les relacions del MIJAC amb altres realitats 
c.2. Procés de l’organització interna 

2. Les Conviccions. 
a. Importància en el moment fundacional. 
b. Quines són. 
c. Importància en la vida quotidiana. 

3. El MIJAC moviment d’Acció Catòlica. 
Com es viuen les quatre notes. 

1.Moviment evangelitzador. 
2.Moviment d’infants. 
3.Moviment organitzat. Organització d’infants. 
4.Coopera amb el ministeri episcopal 

4. Els membres del MIJAC. 
a. Els infants 

a.1. La visió de l’infant des del MIJAC 
a.2. Anàlisi de la realitat infantil 

b. Els animadors: paper de l’animador. Organització d’animadors. 
5. Els responsables de la Formació. 

a. L'iniciador-formador. 
b. Els consiliaris i animadors de la fe. 

6. Mètodes i mitjans. 
a. El mètode de la Revisió de vida. 
b. Estudi d’Evangeli, celebracions de la fe, pregàries. 
c. El mitjà de la campanya. 
d. Quadern de l’animador 

7. El MIJAC diocesà i catalano-balear. 
a. Diocesanitat del MIJAC. 
b. El Moviment catalano-balear. 

Relacionat amb els documents: 
- Com veu l’infant el MIJAC  
- Correspondència, núm 271-2 [Monogràfic sobre el MIJAC] 
- Document d'iniciació d'animadors 
- Document d’iniciació i formació dels Consiliaris del MIJAC 
- El MIJAC, una oportunitat per a actuar 
- Estatuts del MIJAC 
- L’animador que volem  
- La missió del consilari i la diocesanitat del MIJAC 
- Originalitat del MIJAC 
- PMI 

Observacions:  
Aquest document es va treballar des de tots els àmbits del MIJAC i es va elaborar al Consell. Hi ha 
una edició electrònica i una versió didàctica (un díptic) per donar-lo a conèixer a qui estigui interessat. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Document d’iniciació d’animadors 

Fet per: Equip Catalanobalear d’Iniciació-Formació En data: 1993 
Reedicions: 2002 

Aprovat a: Assemblea catalanobalear d’iniciació i Assemblea general de 1993. 

Dirigit a:  Iniciadors 

Índex o continguts: 
Podem estructurar el seu contingut en cinc apartats: 
1- OBJECTIUS DE LA INICIACIÓ 
- La iniciació planteja introduir al jove o grup de joves interessats en el que és el MIJAC en les seves 

Conviccions, dinàmica, realitat i història. 
2- LES DIFERENTS ETAPES EN LA INICIACIÓ  
Les característiques dels joves que volen iniciar-se en el MIJAC no són idèntiques. Podem parlar de dos 

grans realitats: 
1- El grup de joves que vol iniciar un centre nou. 
2- El jove que demana la iniciació en un centre militant. En aquest cas podem destacar les següents 

etapes en el procés d’iniciació: 
•••• Etapa de discerniment: 
•••• Etapa de vinculació a l'equip 
•••• Etapa d'iniciació a la militància 

3- CONTINGUTS BÀSICS DE LA INICIACIÓ  
Cal definir quins són els trets ideològics bàsics del MIJAC, que són criteris per ajudar a revisar la vida i 

a valorar l'estil educatiu i organitzatiu del MIJAC. 
1- LA MILITÀNCIA 
2- LA DESCOBERTA DEL MÓN INFANTIL  
3- PAPER DE L'ANIMADOR EN EL MIJAC  
4- LES CONVICCIONS  
5- EL PROJECTE EDUCATIU  
6- EL GRUP D'INFANTS  
7- LA REVISIÓ DE VIDA  
8- L'ACCIÓ I LES ACTIVITATS  
9- LA CAMPANYA  
10- ALTRES RECURSOS METODOLÒGICS com:  

a. La revista 
b. El quadern de grup 
c. Les trobades diocesanes 

4- ETAPES I PROCÉS D’UN GRUP AL MIJAC  
Esquemàticament podem descriure el procés que segueix un grup en el MIJAC amb les següents etapes: 
- Etapa de convocatòria 
- Etapa de formació 
- Etapa de consolidació 
- Etapa d'interiorització  
5- L'ORGANITZACIÓ DEL MIJAC  
L'organització del MIJAC és: 
- Un element flexible al servei de les necessitats del Moviment amb el que s'intenta ser fidel a les 

Conviccions del MIJAC i tenir esperit eclesial. 
- Un element educatiu que pretén fer un servei joiós i gratificant al servei de l'Església. 
- I és dels infants, acompanyada i animada pels animadors. 

Relacionat amb els documents: 
Observacions: 
El “Doc” estava pensat per ser actualitzat amb un annex de fitxes amb materials, exemples, RV, eines 
pràctiques... amb la col·laboració de tots els iniciadors del Moviment. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

Document d’iniciació i formació dels Consiliaris del MIJAC 
Fet per: Equip Catalanobalear de Consiliaris 
 

En data: 1987 (índex) 
1ª edició: 1996 

Aprovat a: l’Assemblea general del 1989 ¿? on es va aprovar l’índex del document). 

Dirigit a:  Consiliaris o persones que es volen preparar per a ser consiliaris d’un centre del MIJAC. 

Índex o continguts:  
Preàmbul 

1.- Objectius de la iniciació de consiliaris 
2.- Diverses situacions des d’on pot endegar-se el procés d’iniciació dels futurs consiliaris 

Iniciació a l’interior d’un Centre militant. 
Iniciació a l’interior d’un Centre també en iniciació. 
a. Cristià/na adult no ordenat. 
b. Cristià ordenat. 

3.- Espiritualitat del consiliari del MIJAC. 
4.- Dimensió eclesial de l’acció pastoral del MIJAC. 

El MIJAC és una realitat pastoral de l’Església local 
a. de laics 
b.organitzat 
c. evangelitzador 
d.cooperador del ministeri pastoral del bisbe 

Estructures internes de coordinació 
a. dels infants 
b. dels animadors 
c. dels consiliaris 

Estructures de coordinació exterior 
5.- Mitjans per a la realització de la missió del consiliari.  

Mitjans de caire estructural 
a. la campanya 
b.les trobades d’infants 
c. les trobades d’animadors 
d.les trobades dels equips del Moviment 

Mitjans per a l’aprofondiment dels procesos personals 
a. l’equip d’animadors 
b. l’acompanyament personal 
c. la revisió de vida 
d. les celebracions de la fe 
e. l’estudi d’Evangeli 

Documentació complementària 
Relacionat amb els documents: 

L’Originalitat del MIJAC 
L’animació de la fe 
Correspondència, números: 238, 240, 246, 251. 

Observacions:  
Aquest és el gran document, que a nivell de Consiliaris, parla de la iniciació al MIJAC i, per tant, 
complementa al DOC (Document d’iniciació d’animadors), però en la figura del Consiliari. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Eines per als iniciadors del MIJAC. Diòcesi de Barcelona 

 
Fet per: Escola d’Iniciadors 
 

En data: gener del 2005 
Reedicions:  

Presentat a: l’equip diocesà d’iniciació de Barcelona (el gener de 2005). 

Dirigit a:  iniciadors per treballar l’esperança i la il· lusió en la seva missió dins el Moviment. 

Índex o continguts:  
 
De la introducció destaquem que: 

El document està estructurat en quatre blocs: 

- EdE 
- Reflexions teològiques 
- RdV 
- Testimonis 

Al primer bloc, juntament amb unes pautes per a l'EdE i unes referències bíbliques, s'hi han incorporat 
onze EdE. Al segon bloc, s'han aportat nou reflexions de diversa índole i profunditat que hem cregut 
importants per a la tasca dels iniciadors. Al tercer bloc només hem posat dos models de RdV: "Què ens 
demana el MIJAC?" i "La meva situació actual al MIJAC". El fet de no incorporar més RdV, ha estat 
perquè les pautes si fa no fa venen a ser molt similars. En tot cas, veuríem l'interès d'afegir RdV ja 
fetes per aprendre d'elles. I, finalment, de testimonis només hem posat tres i la idea, també, seria 
d'afegir de nous a partir del que surti a l'equip diocesà d'enguany. 

En total són 27 articles amb un total de vuitanta-sis pàgines i pensem que poden ser unes eines vàlides 
per ajudar-nos en la nostra tasca d'iniciadors. 

La majoria d'aquest material ha estat recollit de la vida i de la història del MIJAC i així ho hem 
ressenyat sempre que hem tingut constància del seu origen. També, però hi ha material tret d'altres 
experiències eclesials o de persones properes al nostre esperit evangelitzador encara que no estiguin al 
MIJAC. Tot plegat ha estat un esforç de selecció i sistematització importants que esperem us resulti 
profitós. 

La manera de fer-ho servir, està pensat sobretot per a ús personal, però caldrà veure les possibilitats de 
compartir tot o part d'aquest material (sobretot les RdV i els EdE) als diferents equips en els que 
revisem la nostra tasca (equip diocesà, miniequips de centre, grups de RdV...). 

 
Relacionat amb els documents: 

- La figura de l’iniciador 
- La tasca de l’iniciador-formador: pistes per a la reflexió 
 

Observacions:  

Aquest material es va donar a l’equip diocesà d’iniciació-formació de Barcelona, però no s’ha treballat 
a l’equip. Valdria la pena que no es perdés en l’oblit. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
El Consiliari d’un centre del MIJAC 

 
Fet per: Equip Catalanobalear de Consiliaris 
 

En data: 20 de juny de 1998 
Reedicions:  

Aprovat a: l’Equip Catalanobalear de Consiliaris 

Dirigit a:  Tots els consiliaris o persones que es volen preparar per a ser consiliaris d’un centre del 
MIJAC. 

Índex o continguts:  
 

- Introducció 
- 7 trets bàsics: 

1. El consiliari està al servei de la fe rebuda dels Apòstols. 
2. El consiliari és un contemplatiu de la vida i acció del Moviment. 
3. El consiliari vetlla per la inculturació de la Paraula de Déu. 
4. El consiliari és memòria del fet que el’Església existeix com a comunió. 
5. El consiliari és signe de l’eclesialitat del MIJAC. 
6. El consiliari educa a trobar-se amb Jesús i a celebrar aquesta trobada. 
7. El consiliari contempla el medi com el lloc bo on Déu es manifesta. 

 
Relacionat amb els documents: 

- Document de Consiliaris 
 
Observacions:  

Pròpiament no es tracta d’un document, sinó d’un fulletó de 5 pàgines que orienta sobre la tasca del ser 
Consiliari al MIJAC. El document pròpiament dit és el que es cita a dalt. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
El MIJAC, una oportunitat per a actuar 

Fet per: Comissió Diocesana de Girona En data: desembre de 1983 

Aprovat a:  
Dirigit a:  formació i iniciació d’animadors. 
Índex o continguts:  
 Presentació 
 Introducció 
1ª part: Punt de partença del MIJAC: els infants i preadolescents  
 I.- Aproximació a una anàlisi de la realitat dels infants i preadolescents 
 II.- Visió que té el MIJAC dels infants i preadolescents 
2ª part: Què és el MIJAC? 

I.- El MIJAC: un moviment d’infants i preadolescents 
1. El moviment es realitza per l’acció dels infants i preadolescents 
2. El moviment valora el marc natural on la seva vida es desenvolupa 

II.- El MIJAC: un moviment d’acció educativa I mili tant 
1. El MIJAC promou i canalitza l’acció transformadora dels infants i preadolescents 
2. Les accions que el MIJAC vol promocionar i canalitzar, transformen l’ambient dels infants i 

preadolescents i la seva pròpia vida 
III.- Projecte educatiu del MIJAC 

1. Què entèn el MIJAC per educació 
2. L’educació i la fe 
3. L’home i la societat que volem construir 

IV.- El MIJAC participa en la missió de l’Església 
La fe dels infants i preadolescents 

3ª part: l’organització bàsica i el mètode del MIJAC 
I.- L’organització bàsica del moviment 

1. Els grups 
2. Els centres: l’equip d’animadors, el responsable de centre, el consiliari de centre 

II.- El mètode del MIJAC 
1. La iniciació d’un grup 

1ª etapa: El grup es forma 
2ª etapa: El grup es consolida i s’organitza 
3ª etapa: El grup actua en el seu ambient 

2. Les accions de grup 
Passos d’una acció 
Programació d’una acció 
Una reunió per celebrar-ho. La celebració de la fe 
Els elements essencials: les activitats,la reflexió, acció-compromís o acció pròpiament dita 
Dimensió militant de tota acció 
Les accions de grup en el MIJAC i el mètode de la RdV dels moviments especialitzats 
Les accions de grup  i l’entorn habitual dels nens i nenes 
Valors i actituds que volem educar amb les accions 
L’educació de la fe a través de les accions 
La celebració de la fe 

4ª part: Els animadors del MIJAC 
I.- Exigència d’una iniciació i d’una formació contínua 

II.- Exigència d’una anàlisi de la realitat dels infants i preadolescents 
III.- Exigència d’un compromís militant i de fe 

Relacionat amb els documents: 
Les Conviccions del MIJAC i El DOC (recordem que el DOC és posterior) 
Observacions:  
Aquest document ha estat bàsic per definir la manera de fer del MIJAC i va servir com a document de 
referència per a la iniciació-formació abans que aparegués el DOC 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
El projecte educatiu als centres del MIJAC 

 
Fet per: Equip d’iniciació del Pla de Barcelona 
 

En data: setembre 1988 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  Tots els centres del Moviment 

Índex o continguts:  
1. Introducció 
2. L’opció educativa al MIJAC 

2.1. Per què un projecte educatiu? 
3. Elaboració, ús i revisió d’un projecte educatiu 

3.1. Elaboració 
3.2. Ús 

3.2.1. Abús d’un projecte educatiu 
3.3. Revisió 

4. Diversos models de projecte educatiu 
4.1. Model 1 
4.2. Model 2 
4.3. Model 3 
4.4. Terminologia usada als models 

 
Relacionat amb els documents: 
Aquest llibret pertany a la col·lecció: Materials de formació, del qual n’és el tercer número. Encara que 
desprès es va canviar el pla de publicació i a la llista apareix com el núm. 2 (també apareixia un núm 
sobre les Conviccions, que després es va suprimir –veure la contraportada de la 1ª edició-). 
Els títols publicats són: 

13. L’Animador que volem  
14. El projecte educatiu als centres del MIJAC 
15. Com i per què celebrem la fe amb els infants 
16. Els infants celebren la fe al MIJAC (cicle Quaresma i Pasqua) 
17. Revisió de vida amb infants 
18. Descoberta del món infantil 

 
Observacions:  
Aquesta col·lecció (al igual que tot el Pla de publicacions del MIJAC) es va concebre a començaments 
dels anys 80 i volia donar pistes entorn al que és el MIJAC en unes publicacions que havien d’anar 
creixent i reeditant-se amb el pas dels anys. Aquest projecte, però no ha mantingut l’empenta de l’inici. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
El repte de la formació al MIJAC 

 
Fet per: Escola d’Iniciadors de Barcelona 
 

En data: juny del 98 
Reedicions: 2000 

Presentat a: l’equip diocesà d’iniciació-formació de Barcelona (juny de 1998). 

Dirigit a:  iniciadors del MIJAC 

Índex o continguts:  

I.- INTRODUCCIÓ  
II.- AL MIJAC TREBALLEM AMB PERSONES  
 1.- L’APOSTA PELS INFANTS 
 2.- L’OPCIÓ DE FE 
 3.- EL CONEIXEMENT DE L’INFANT 
 4.- LA REALITAT DE L’EQUIP 
 5.- EL COMPROMÍS 
 6.- UN CAMÍ FET EN ESGLÉSIA 
III.- QUÈ ENTENEM PER FORMACIÓ?  
 PONÈNCIA D’EN JOAN TORRA 
IV.- ANÀLISI D’ALGUNES PARAULES CLAU  
 1.- FER-SE 
 2.- SER LLIURE 
 3.- VIDA [DONAR-LI SENTIT] 
 4.- SEGUIR JESÚS:TRANSCENDIR-NOS 
 5.- DUBTE SA 
 6.- ESPERIT CRÍTIC  
 7.- ARRIBAR AL PERDÓ 
 8.- SABER RELATIVITZAR 
V.- ESTUDI D’EVANGELI: JONÀS  
 1.- INTRODUCCIÓ 
 2.- L’ESTUDI D’EVANGELI 
En aquest document es vol fer una aproximació al sentit formatiu del MIJAC com a moviment 
evangelitzador que opta pels infants. Està pensat perquè l’iniciador pugui treballar uns temes que es 
deriven d’aquesta opció d’Església en la que els infants han de ser els principals actors, com a imatge 
privilegiada del Regne de Déu. 
El Document incorpora una xerrada de Mn. Joan Torra sobre aquest tema i un estudi d’Evangeli sobre 
la figura del profeta Jonàs, model de crida per als animadors del MIJAC. 
Relacionat amb els documents: 

- L’animador que volem, El MIJAC 
- Una oportunitat per a actuar 
- Document d’iniciació d’animadors. 

Observacions:  

Aquest document es va fer dintre del marc de la prioritat catalanobalear de fer un pla de formació 
permanent per als animadors del MIJAC. El curs següent va sortir una petita publicació a nivell 
catalanobalear que recollia també aquesta prioritat. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
El respecte 

 
Fet per: Comissió Pedagògica 
 

En data: febrer 1986 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  equip d'animadors dels centres del MIJAC 

Índex o continguts:  
 

- Presentació 
- El respecte 
- Caixa d'eines 

1. Allò que passa 
2. Una rondalla 
3. Un acudit 
4. Un text 
5. El que diuen els infants 
6. Fòrum 
7. Un joc 
8. Un llibre 

 
 
Relacionat amb els documents: 
- L'animador que volem 
Els altres títols de la col·lecció: "MIJAC. Formació d'animadors" [Aquest n'és el núm. 11] 
 
Observacions:  
Aquest fulletó és una crida a educar en el respecte, o amb paraules molt més evangèliques a "educar 
estimant". Malgrat els anys que porta publicat, mai com ara resulta un tema de tanta actualitat. A les 
seves pàgines trobarem exemples que ens poden ajudar a saber quines actituds ens cal potenciar com a 
animadors del MIJAC. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

“El valor del silenci i la capacitat d’observació al MIJAC” 
 
Fet per: Manolo Juárez 
 

En data: agost de 2013 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  militants 

Índex o continguts:  
INTRODUCCIÓ..........................¡Error! Marcador no definido.  

1a. PART..........................................¡Error! Marcador no definido.  
EL VALOR DEL SILENCI.........¡Error! Marcador no definido.  

El silenci i la capacitat d’observació¡Error! Marcador no definido.  
Jesús i el silenci .......................¡Error! Marcador no definido.  

2a. PART..........................................¡Error! Marcador no definido.  
L’ESPIRITUALITAT DE JESÚS¡Error! Marcador no definido.  

Qui és Jesús?............................¡Error! Marcador no definido.  
El nucli del missatge de Jesús..¡Error! Marcador no definido.  

SABER ENTENDRE A JESÚS ..¡Error! Marcador no definido.  
El sentit de l’humor .................¡Error! Marcador no definido.  
Conclusió.................................¡Error! Marcador no definido.  

LA VERITABLE ESPIRITUALITAT ¡Error! Marcador no definido.  
LES CARACTERÍSTIQUES DELS INFANTS¡Error! Marcador no definido.  

3a. PART..........................................¡Error! Marcador no definido.  
QUE CESSIN LES PARAULES.¡Error! Marcador no definido.  
EPÍLEG........................................¡Error! Marcador no definido.  

 

Relacionat amb els documents: 
- L’estil de vida del MIJAC 
- L’animador conscient i assertiu 
- Créixer en militància, créixer en militants 
- Com veu l’infant el MIJAC 
- QdA. Recull de Quaderns d’Animadors 2011 

 

Observacions:  
Aquest llibret és una reflexió personal sobre l’opció pel MIJAC des de l’experiència viscuda i la 
pregària feta amb el QdA. 
L’autor convida a observar amb molta atenció i des del silenci la meravellosa vida que se celebra als 
grups i que anuncien la Bona Nova de Jesús. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Els criteris de la iniciació 

 
Fet per: Equip d’iniciació de Barcelona 
 

En data: 1996 
Reedicions:  

Aprovat a: l’Equip d’iniciació i Comissió Diocesana 

Dirigit a:  la Diòcesi per orientar les línies de la iniciació a nous centres 

Índex o continguts:  
 

Introducció 
1.- Criteris per decidir quin centre s’ha d’iniciar 
2.- Criteris per començar a iniciar un animador 
3.- Criteris sobre la duració de la iniciació 
4.- Criteris sobre la manera d’iniciar 
5.- Criteris sobre la participació en la vida del Moviment 
6.- Criteris sobre la iniciació de consiliaris 
7.- Criteris sobre la iniciació dels infants 
8.- Bibliografia citada 
 
Aquesta publicació feta a Barcelona es va fer poc després de la publicació del DOC i volia aplicar els 
criteris que allà s’indicaven segons l’experiència de la nostra Diòcesi. Aquest document vol buscar el 
consens sobre la manera, el què i a qui s’ha d’oferir el MIJAC a la nostra Diòcesi i quins mínims cal 
assegurar-ne. 
 
Relacionat amb els documents: 
Conviccions del MIJAC C/B. 1978. 
Document d’iniciació d’animadors. 1993. 
Estatuts del MIJAC C/B. 1978. 
Identitat del consiliari del MIJAC. 1990. 
L’originalitat del MIJAC. 1988. 
Procés a la militància dels infants en el MIJAC (PMI, 1993). 
Reglament de Règim Intern del MIJAC de Barcelona (1995). 
 
Observacions:  
És una obra interessant per veure els criteris que s’han seguit (o s’haurien de seguir) a Barcelona en 
quant a la iniciació a criteri dels equips diocesans del moment. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Els infants celebren la seva fe al MIJAC. Celebracions del Cicle de Quaresma-Pasqua, núm. 2 

 
Fet per: Equip de Consiliaris Catalano-Balears 
 

En data: maig 1990 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  Tots els centres del Moviment 

Índex o continguts:  
Pròleg 
1. Celebracions del Sagrament de la Penitència 
2. Celebració Penitencial en un centre del MIJAC 
3. Celebracions de la fe amb motiu del Carnestoltes 
4. Celebració de la Pasqua. Eucaristia d’un centre del MIJAC 
Annexos (s’inclouen 10 materials que es poden utilitzar en diferents celebracions) 
 
Relacionat amb els documents: 
Aquest llibret pertany a la col·lecció: Materials de formació, del qual n’és el quart número. 
Els títols publicats són: 

19. L’Animador que volem  
20. El projecte educatiu als centres del MIJAC 
21. Com i per què celebrem la fe amb els infants 
22. Els infants celebren la fe al MIJAC (cicle Quaresma i Pasqua) 
23. Revisió de vida amb infants 
24. Descoberta del món infantil 

 
Observacions:  
Aquest llibret és un recull de celebracions fetes amb els infants del MIJAC al llarg de la Quaresma-
Pasqua del curs 1989-90 i ve a complementar el número precedent de la mateixa col·lecció. 
Pot ajudar a preparar i portar a terme celebracions amb els infants del centre, ja que recull una sèrie de 
materials i explicita a qui poden anar dirigits. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Els miracles. Què diuen de Déu i de Jesús 

Fet per: Jaume Fontbona i equip de 
consiliaris C/B 

En data: edició fotocopiada i en format digital, 2006 
Reedicions: CPL, Col·lecció Emaús, 74 (gener 2007) 

Aprovat a: Assemblea C/B de 2006 

Dirigit a:  animadors i militants cristians 

Índex o continguts:  
Què diuen de Déu i de Jesús els miracles? 
* MIRACLES: Què diuen de Déu i de Jesús  

Definició de miracle 
Set característiques teològiques dels miracles  
Historicitat dels miracles de Jesús  
El sentit dels miracles  

* 1. EXORCISMES 
L’endimoniat a la Sinagoga de Cafarnaüm;  
El gerasenc endimoniat;  
Guarició d’un noi posseït d’un esperit maligne;  
L’endimoniat mut (i cec);  
El mut posseït per un dimoni;  
Guarició de la filla d’una sirofenícia  

* 2. CURACIONS 
Curació del paralític;  
Curació en la piscina de Siloè;  
Curació de l’home de la mà paralitzada;  
Curació de la dona encorbada;  
Curació del criat del centurió;  
Curació del cec Bartimeu;  
Curació del cec de Betsaida;  
Curació del cec de naixement;  
Curació d’un leprós;  
Curació de deu leprosos;  
Curació del criat del centurió o del fill del funcionari reial;  
Curació de la sogra de Pere;  
Curació d’una dona amb hemorràgies;  
Curació d’un hidròpic;  
Curació del sord-mut o del sord amb defecte del parla;  
Curació del criat del summe sacerdot. 

* 3. MIRACLES DE RESURRECCIÓ 
Resurrecció de la filla de Jaire;  
Resurrecció del fill d’una viuda de Naïm;  
Resurrecció de Llàtzer. 

* 4. MIRACLES DE NATURALESA 
Maledicció de la figuera; La pesca miraculosa;  
L’impost del temple;  
Jesús camina sobre l’aigua;  
La tempesta calmada;  
La conversió de l’aigua en vi;  
La multiplicació dels pans 

Relacionat amb els documents: 
- Com i perquè celebrem la fe amb els infants al MIJAC 
- Els infants celebren la seva fe al MIJAC 
- Les paràboles. Què diuen de Déu i de Jesús 

Observacions:  
Aquest llibret neix de la prioritat "Actualitzar i apropar el llenguatge, els signes i les celebracions de la 
fe a la realitat dels infants i animadors dels nostres centres del MIJAC" que els consiliaris del MIJAC 
es van plantejar per al curs 2004-2005. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

“Estatuts del MIJAC de Catalunya i les Balears” 
 
Fet per: Consell catalanobalear del MIJAC 
 

En data: 1980 
2a.edició: 2002 

Aprovat a: Assemblea catalanobalear de 2000 

Dirigit a:  als bisbes de Catalunya per al seu reconeixement i a tot el Moviment 

Índex o continguts:  
 
Aquests estatuts és una revisió dels primers estatuts fets al 1980, ja que, com diu els mateixos estatuts: 
“A partir de tot el procés de definició del MIJAC C/B com a moviment d’Acció Catòlica (cursos 1996-
97, 97-98, 98-99) i la posterior definició d’AC General d’Infants (en l’assemblea del 1999), s’ha vist la 
necessitat de reestructurar i reformar els estatuts existents del MIJAC C/B, ja que es notava uns grans 
buits i que la seva mateixa estructura no corresponia a la realitat existent actualment, ja que els actuals 
estatuts daten de principis dels any 80.” 
 

Relacionat amb els documents: 
- Les Conviccions del MIJAC 
- L’originalitat del MIJAC 

 

Observacions:  
És un document bàsic que s’ha de llegir per conèixer el Moviment i per saber la seva finalitat i 
organització. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

Jesús parla d'ell i del seu Pare en paràboles 

Fet per: Equip diocesà de Consiliaris C/B. 
 

En data: 2.005 
Reedicions: 2.007 en la col·lecció Emaús,77 

Aprovat a: Assemblea C/B de 2006. 

Dirigit a:  animadors (per treballar la fe amb els infants) 

Índex o continguts:  
 

1. Estudi d'Evangeli amb infants 
2. Per què les Paràboles 
3. Paràboles: 

- L'administrador astut 
- L'amic inoportú 
- L'amo i el servent 
- El banquet 
- El blat i el jull 
- El bon samarità 
- La brossa i la biga 
- Les deu verges 
- Els dos deutors 
- Els dos fills 
- La dracma perduda 
- Les dues cases 
- El fariseu i el cobrador d'impostos 
- La figuera estèril 
- La figuera que treu fulla 
- El pare misericordiós i els dos fills 
- El gra de mostassa 
- El jutge i la vídua 
- El lladre nocturn 

 
 
 
 
 

- La llavor que creix tota sola 
- El llevat 
- Els nois que juguen a la plaça 
- L'ovella perduda 
- El pare i el seu fill 
- La porta tancada 
- El porter que vetlla 
- El ric i Llàtzer 
- El ric insensat 
- El sembrador 
- El servent fidel i l'infidel 
- El servent sense compassió 
- Els talents 
- La torre I la guerra 
- Els treballadors de la vinya 
- El tresor i la perla 
- Vestits vells, odres vells 
- Els vinyaters homicides 
- La xarxa 

 
Relacionat amb els documents: 

- Com i perquè celebrem la fe amb els infants al MIJAC 
- Els infants celebren la seva fe al MIJAC 
- Els miracles. Què diuen de Déu i de Jesús 

 
Observacions:  
Aquest llibret és un "vademecum" (un manualet) per treballar EdE (Estudis d'Evangeli) amb els infants 
amb unes pistes per a la reflexió molt breus i molt clares que ens ajuden a treballar la fe amb els 
infants amb les Paràboles de Jesús. 
Va néixer de la prioritat "Actualitzar i apropar el llenguatge, els signes i les celebracions de la fe a la 
realitat dels infants i animadors dels nostres centres del MIJAC" que els consiliaris del MIJAC es van 
plantejar per al curs 2004-2005. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
L'animador conscient i assertiu 

Fet per: Manolo Juárez 
 

En data: Nadal del 2011 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  militants 

Índex o continguts:  
INTRODUCCIÓ:............................................................. - 5 - 
Filosofia Fish aplicada al MIJAC..................................... - 6 - 

Els pilars de la filosofia FISH...................................... - 6 - 
L'ANIMADOR - COMUNICADOR ............................. - 10 - 

Introducció:................................................................ - 10 - 
Els quatre estils de comunicació................................ - 10 - 
Quin estil és millor?...................................................- 13 - 
Els beneficis de ser un animador assertiu................... - 14 - 
Per ser més assertius...................................................- 15 - 

COACHING i MIJAC.................................................... - 18 - 
Introducció................................................................. - 18 - 
Què és l'acompanyament actiu?................................. - 19 - 
Beneficis de l'acompanyament actiu.......................... - 21 - 
Metodologia............................................................... - 22 - 
L'acompanyament actiu al grup.................................. - 25 - 
Tenir en compte la pròpia persona............................. - 28 - 

LIDERATGE AMB INFANTS I JOVES...................... - 30 - 
L'animador autoritari:................................................. - 30 - 
L'animador “laissez-faire”:......................................... - 31 - 
L'animador democràtic:.............................................. - 31 - 
Una altra tipologia...................................................... - 32 - 

LA GESTIÓ EFICAÇ EN EL MIJAC........................... - 35 - 
EL COACHING QUE ENS FA JESÚS......................... - 37 - 

Jesús i el jove ric........................................................ - 37 - 
Jesús i Pere................................................................. - 39 - 

CONCLUSIONS:........................................................... - 41 - 
 

Relacionat amb els documents: 
� L'animador que volem 
� Saber, Ser, Servir 
� L'estil de vida del MIJAC 
� Com eduquem al MIJAC 

Observacions:  
Aquest material està pensat per aprofundir en la idea que l'animador ha de ser una persona assertiva, 
que parli amb claredat i tranquil·litat, que sàpiga expressar el que sent i respecti als altres (sobretot als 
infants), de manera que promogui la confiança i millori la comunicació i les relacions interpersonals. 
I també, que l'animador ha de saber fer un acompanyament actiu als infants que així ho demanin o que 
ho puguin necessitar, des del respecte, l'escolta activa i la no imposició dels nostres criteris. 
En Jesús tenim un model molt clar a seguir. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
L’animador que volem 

 
Fet per: Comissió Pedagògica. MIJAC de Catalunya i les 
Balears. 

En data: setembre de 1984 
Reedicions: 1988 

Aprovat a: pertany a la col·lecció: “Materials de formació”, núm. 1. 

Dirigit a:  animadors del MIJAC, en especial als animadors en iniciació. 

Índex o continguts:  
 
 Presentació 
1.- Per què som aquí? 
2.- Els valors que volem viure i educar 
3.- El mètode del MIJAC 
4.- Evangelitzar 
5.- Pels pobres 
6.- Arrelats al lloc i a les persones 
7.- Protagonistes 
8.- L’animador que volem. Qüestionari 
9.- Les Conviccions del MIJAC de Catalunya i les Balears (només en la 1ª edició). 
9.- Aportació de la zona 4 de la Diòcesi de Barcelona (només en la 2ª edició). 
 
Aquesta publicació és l’ampliació d’uns fulletons que es van fer al curs 1978/9 per donar a conèixer el 
MIJAC. Vol ser una eina senzilla a partir de la qual concretar amb els interessats el que demana el 
Moviment a la persona que vulgui ser-ne animador, per això el detallat qüestionari que incorpora. 
 
Relacionat amb els documents: 
Les Conviccions del MIJAC de Catalunya i les Balears 
El MIJAC, una oportunitat per actuar 
 
Observacions:  
Aquest és un document clàssic que presenta el Moviment i que ha servit per presentar el MIJAC a 
molts joves iniciants al llarg dels anys. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
L’estil de vida de Jesús de Natzaret. Sessió d’Estudis 2012 

 
Fet per: Ana de la Torre, Pepe Rodado i Natxy Flores 
 

En data: 10 de març de 2012 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  militants per a la Sessió d’estudis diocesana 

Índex o continguts:  
 
Introducció   4 
Presentació de la S EE   6 
Jesús arrelat al seu medi 10 
Jesús, pobre, opta pels pobres 23 
La Bona Notícia de Jesús: el seu ensenyament 37 
La Bona Notícia de Jesús: la seva acció 59 
Les relacions de Jesús 65 
La relació amb el Pare: taller de pregària amb els sentits 71 
Reflexions personals i en grup 79 
 

Relacionat amb els documents: 
- Les conviccions del MIJAC 
- Avui parlarem de la fe i els animadors 
- Com i per què celebrem la fe amb els infants 
- Les paràboles, què diuen de Déu i de Jesús 
- L’animador que volem 
- L’estil de vida del MIJAC 

 

Observacions:  
Aquest document neix com a material de formació per a la S EE per tal de donar a conèixer l’estil de 
vida de Jesús als militants. El document, tal com diu a la introducció, és un recull híbrid, que publica 
els continguts dels tallers, les dinàmiques a fer i les aportacions dels militants. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

L'Estil de vida del MIJAC 
 
Fet per: Manolo Juárez 
 

En data: Nadal del 2010 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  centres i militants del MIJAC. 

Índex o continguts:  

0. INTRODUCCIÓ 
1. QUÈ ÉS EL MIJAC?  
2. QUÈ ÉS UN ESTIL DE VIDA?  
3. EL MIJAC TÉ UN ESTIL CONCRET?  
4. ALLÒ QUE HEM DESCOBERT AL MIJAC 
5. EN QUÈ ES BASA L'ESTIL DEL MIJAC?  
6. A LA RECERCA D'UN ESTIL DE VIDA 
7. L'EXPERIÈNCIA DELS INFANTS 
8. L'EXPERIÈNCIA DELS ANIMADORS 
9. LA MÍSTICA DEL MIJAC 
10. A QUIN JESÚS SEGUIM?  
11. A MODE DE CONCLUSIÓ 
 

Relacionat amb els documents: 

- Les Conviccions del MIJAC. 

- Document d'iniciació d'animadors. 

- L’originalitat del MIJAC, Moviment apostòlic dels infants. 

- El MIJAC, una oportunitat per a actuar. 

- El projecte educatiu als centres del MIJAC. 
 

Observacions:  

Aquest document vol donar elements per a la reflexió de les prioritats que es van escollir a l'Assemblea 
catalanobalear del curs 2010-11. per una banda, la prioritat d'animadors deia: Interioritzar l’estil de 
vida del MIJAC. I, per l'altra, la dels iniciadors/formadors del Moviment va ser: Transmetre als 
iniciands que el MIJAC és un estil de vida pel que val la pena optar.  
Davant d'aquesta preocupació per transmetre el que ens aporta el MIJAC i fer-ho de manera alegre i 
encisadora a les noves generacions, el document vol remarcar la importància de recobrar aquell sentit 
de l'opció que té el MIJAC com a moviment d'Església i com a moviment d'acció catòlica. 
La intenció d'aquest escrit (de 58 pàgines) és que pugui servir perquè reconeixem quin és l'estil de vida 
del MIJAC, què ens suposa i què ens aporta i com ho podem comunicar als altres amb alegria i 
convicció. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

“L’opció evangelitzadora i la paràbola del circ de la papallona” 

Fet per: Manolo Juárez 
 

En data: Abril 2012 (Setmana Santa) 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  militants 

Índex o continguts:  
PRÒLEG ¡Error! Marcador no definido.  
L'OPCIÓ EVANGELITZADORA ¡Error! Marcador no definido.  
COM EVANGELITZA EL MIJAC ¡Error! Marcador no definido.  
UN DECÀLEG SENZILL ¡Error! Marcador no definido.  
PARÀBOLA DEL CIRC DE LA PAPALLONA ¡Error! Marcador no definido.  

Fitxa tècnica del curtmetratge:¡Error! Marcador no definido.  
EL TRANSFONS DE LA PARÀBOLA ¡Error! Marcador no definido.  
UNA PARÀBOLA PLENA DE MIRADES... ¡Error! Marcador no definido.  
LA MIRADA DE JESÚS ¡Error! Marcador no definido.  
LA PRESÈNCIA DE JESÚS ¡Error! Marcador no definido.  
LA BONA NOVA: ¡Error! Marcador no definido.  
MOMENTS DEL PROCÉS DE CONVERSIÓ ¡Error! Marcador no definido.  
LA BONA NOVA S'ESCAMPA PEL MÓN ¡Error! Marcador no definido.  
ALGUNES PROPOSTES ¡Error! Marcador no definido.  

Contemplació:.....................¡Error! Marcador no definido.  
1a. Possibilitat. Passi del vídeo:¡Error! Marcador no definido.  
2a. Possibilitat. Amb una imatge:¡Error! Marcador no definido.  
3a. Possibilitat. Amb una melodia:¡Error! Marcador no definido.  
4a. Possibilitat. Text de l'Evangeli:¡Error! Marcador no definido.  

RdV programada.................¡Error! Marcador no definido.  
Compartir el QdA................¡Error! Marcador no definido.  
Mini Sessió d'estudis...........¡Error! Marcador no definido.  

CONCLUSIÓ ¡Error! Marcador no definido.  
SALM 95 ¡Error! Marcador no definido.  
 
Relacionat amb els documents: 

- L’estil de vida de Jesús de Natzaret. Sessió d’Estudis 2012 
- Les paràboles, què diuen de Déu i de Jesús 
- Avui parlarem de la fe i dels animadors 
- Jesús parla als infants 
- Miracles  
- L’estil de vida del MIJAC 
- Les Conviccions del MIJAC catalanobalear 
- Material de treball del MIJAC-JÚNIOR. Principis bàsics. 1977 

Observacions:  
Aquest llibret és una reflexió a partir del curtmetratge “El circo de la mariposa” i aplicat a l’estil de 
vida de Jesús tal com l’entenem des del MIJAC. La reflexió neix a rel de la realitat que cada vegada 
més anem copsant en els animadors i animadores del MIJAC que els hi costa assumir el tema de la fe 
com una opció viscuda de forma explícita en la seva militància personal i com a animadors. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
L’originalitat del MIJAC, Moviment apostòlic dels infants 

 
Fet per: Comissió Diocesana de Barcelona (adaptat de 
l’ACE -Action Catholique des Enfants- francès). 

En data: 1988 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  animadors del MIJAC (recordem que va ser una publicació d’àmbit diocesà). 

Índex o continguts:  
 
 Presentació 
1.- L’herència 
2.- L’originalitat 

1. “La massa dels infants i els infants de la massa” 
2. L’evangelització dels infants pels infants 
3. Un moviment dels infants, entre ells, per ells, per a ells 
4. La vida i l’acció com a camí d’evangelització 
5. Un moviment de tres dimensions 

 
La idea de traduir aquest article de Jean-Pierre Roche tret d’un monogràfic de la revista “Masses 
ouvrières” núm. 412, dedicat al 50è aniversari de l’ACE, va ser la de reconèixer que el MIJAC -en una 
etapa en què havia demanat oficialment la integració al MIDADEN (desembre del 1986)- té un 
“carisma” específic com a moviment d’acció catòlica arrelat tant al món obrer com a altres medis. 
 
Relacionat amb els documents: 
L’originalitat del MIJAC, una oportunitat per a actuar 
“Masses ouvrières”, núm 412 (març-abril 1987). [Monogràfic sobre l’ACE] 
 
Observacions:  
Aquesta publicació hauria de ser una referència obligada de cara a la memòria i a l’essència del 
MIJAC, tenint en compte sobretot el moment en què es va fer. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
La figura de l’iniciador al MIJAC 

 
Fet per: Escola d’iniciadors de Barcelona 
 

En data: setembre del 99 
Reedicions: febrer del 2000. 

Aprovat a: l’equip diocesà d’iniciació-formació de Barcelona (1999) 

Dirigit a:  iniciadors del MIJAC 

Índex o continguts:  
 
1.-   INTRODUCCIÓ  
2.-   FONTS QUE PARLEN DE L’INICIADOR:  

- CCME  
- JUNIOR  
- MIJAC  

3.-   L’ÉSSER DE L’INICIADOR  
4.-   QUÈ ES DEMANA A L’INICIADOR?  
5.-   L’INICIADOR COM A EDUCADOR  
6.-   L’INICIADOR COM A ENVIAT  
7.-   L’INICIADOR DINS EL MIJAC  
8.-   EL TESTIMONI QUE HA DE DONAR L’INICIADOR  
9.-   TESTIMONIATGE I SACRAMENTALITAT  
10.- LA INICIACIÓ COM A MINISTERI LAICAL  
11.- L’INICIADOR. Una responsabilitat al servei del Moviment  
12.- L’ACOMPANYAMENT DE LA FE  
13.- EdE. La figura del profeta Osees  
Aquest document intenta perfilar la figura de la persona responsable de la iniciació i de la formació al 
MIJAC. Basant-se en el que diuen altres documents i de la pròpia experiència del Moviment durant els 
darrers anys, aquest escrit intenta donar pautes i contingut a aquesta responsabilitat. Està pensat per ser 
treballat a l’equip diocesà d’iniciació I per això incorpora pautes de reflexió en cada un dels temes. 
Acaba amb un EdE sobre la figura d’Osees, des de la seva crida a la vivència que ell té de la relació 
amb Déu. 
 
Relacionat amb els documents:  

Ideari dels Moviments infantils i juvenils d’AC de Catalunya i Balears per a la formació dels 
militants 
Nuestra disponibilidad [Movimiento Junior. Documentos para reflexionar nº 8] 
Document d’iniciació d’animadors 
El MIJAC, una oportunitat per a actuar 
Memòria de la I Trobada d’iniciadors de Barcelona (curs 1990/1). 
Observacions:  

És un document interessant que s’hauria d’aprofondir. 
També dintre d’aquesta línia, el Moviment va publicar el 2000: La tasca de l’iniciador-formador: 
pistes per a la reflexió. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
La missió del Consiliari i la diocesanitat del MIJAC 

 
Fet per: Equip Catalanobalear de Consiliaris. 
 

En data: 1999 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  Consiliaris i animadors de la fe del Moviment. 

Índex o continguts:  
 
El subtítol de la publicació diu: 
Recull de les ponències de la jornada C/B de Consiliaris del MIJAC. Arenys de Mar, 21 - juny - 1997 
 
 
CONTINGUT : 
 
· Presentació. Jordi Reixach. 
· "El paper del consiliari i de l'animador de la fe en el MIJAC". Enric Grases. 

1. El Consiliari com a persona creient en Jesús 
2. El Consiliari com a creient des de l'Església 
3. El Consiliari com a acompanyant de l'Animador en la seva missió d'educar la fe dels infants 
4. Actituds bàsiques del Consiliari en el MIJAC 
5. Tasques específiques del Consiliari del MIJAC 
6. Mitjans de que disposa el Consiliari per la seva tasca en el MIJAC 

· "La dimensió diocesana de la missió del consiliari i de l'animador de la fe del MIJAC". Joan Torra. 
1. La meva experiència al MIJAC 
2. De la Diòcesi al MIJAC 
3. Del MIJAC a la Diòcesi 
4. El treball conciliar 

· "La diocesanitat del MIJAC com a Moviment d'Infants d'Acció Catòlica". Jaume Fontbona. 
1. El fonament eclesiològic de l'Acció Catòlica 
2. Línies de futur del MIJAC 

· El consiliari d'un centre del MIJAC. Equip C/B de Consiliaris. 
 
Relacionat amb els documents: 

- El Consiliari d'un centre del MIJAC. 1998. 
- Document d'iniciació i formació dels Consiliaris del MIJAC. 1987 (índex) i 1996 (publicació). 
- Aplicació al MIJAC del Pla diocesà de prioritats per a l'Apostolat seglar. 1997. 

 
Observacions:  
Aquest material de formació de consiliaris neix (tal com diu el subtítol) de la recopilació de les 
ponències presentades en la jornada C/B de consiliaris del MIJAC (curs 1996-1997), a les quals s'han 
afegit un article sobre l'Acció Catòlica i un resum de la figura del consiliari d'un centre del MIJAC. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
La tasca de l'iniciador-formador: pistes per a la reflexió 

 
Fet per: Equip Catalanobalear d’Iniciadors-formadors 
 

En data: 2000 
Reedicions:  

Aprovat a: Assemblea Catalanobalear de 1998 

Dirigit a:  iniciadors-formadors del MIJAC 

Índex o continguts:  
 
 

1. Introducció 

2. Com es treballa la prioritat a les diòcesis del MIJAC? 

3. Testimonis d'iniciadors-formadors al voltant de la prioritat: 

- Testimoni de Martí Terés 
- Testimoni de Magda Viudez 
- Testimoni de Jaume Flexas 
- Testimoni de Goretti Piferrer i Mireia Besalú 
- Testimoni de Xavi Baró 

4. Altres testimonis d'interès: 

- Testimoni de Enrique Richard 
- Testimoni de Rafi Cáceres 

 
 
Relacionat amb els documents: 

- La figura de l'iniciador al MIJAC 
- El repte de la formació al MIJAC 

 
Observacions:  
Aquesta publicació (com resa el subtítol) és el testimoni d'alguns iniciadors-formadors de com s'ha 
treballat i què els ha suposat a ells la prioritat C/B d'iniciació-formació dels cursos 1998 a 2000, la qual 
va ser: "Assumir la nostra responsabilitat de formar-nos i formar en l'opció pel Moviment, transmetent-
la amb il· lusió per ésser veritables testimonis de Jesús davant dels animadors". 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

Les Paràboles. Què diuen de Déu i de Jesús 

Fet per: Jaume Fontbona i equip de 
consiliaris C/B 

En data: edició fotocopiada i en format digital, 2006 

Reedicions: CPL, Col·lecció Emaús, 77 (setembre 2007) 

Aprovat a: Assemblea C/B de 2006 

Dirigit a:  animadors i militants cristians 

Índex o continguts:  

- L’administrador astut 

- L’amic inoportú 

- L’amo i el servent 

- El banquet  

- El blat i el jull 

- El bon samarità 

- La brossa i la biga 

- Les deu verges 

- Els dos deutors 

- Els dos fills 

- La dracma perduda 

- Les dues cases 

- El fariseu i el cobrador d’impostos 

- La figuera estèril 

- La figuera que treu fulla 

- El pare misericordiós i els dos fills 

- El gra de mostassa 

- El jutge i la vídua 

- El lladre nocturn 
 

 
 

- La llavor que creix tota sola 

- El llevat 

- Els nois que juguen a la plaça 

- L’ovella perduda 

- El pare i el seu fill 

- La porta tancada 

- El porter que vetlla 

- El ric i llàtzer 

- El ric insensat 

- El sembrador 

- El servent fidel i l’infidel 

- El servent sense compassió 

- Els talents 

- La torre i la guerra 

- Els treballadors de la vinya 

- El tresor i la perla 

- Vestits vells, odres vells 

- Els vinyaters homicides 

- La xarxa 

Relacionat amb els documents: 

- Com i perquè celebrem la fe amb els infants al MIJAC 
- Els infants celebren la seva fe al MIJAC 
- Els miracles. Què diuen de Déu i de Jesús 

Observacions:  

Aquest llibret neix de la prioritat "Actualitzar i apropar el llenguatge, els signes i les celebracions de la 
fe a la realitat dels infants i animadors dels nostres centres del MIJAC" que els consiliaris del MIJAC 
es van plantejar per al curs 2004-2005. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Les reunions 

 
Fet per: Comissió Pedagògica 
 

En data: setembre 1985 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  equip d'animadors dels centres del MIJAC 

Índex o continguts:  
 
 

- Presentació 

1. Reunions amb els nins 

2. Reunions amb l'animador del mateix grup 

3. Reunió de centre 

4. Reunions de pares 

 
 
 
Relacionat amb els documents: 
 
- DOC 
Els altres títols de la col·lecció: "MIJAC. Formació d'animadors" [Aquest n'és el núm. 10] 
 
Observacions:  
Aquí tenim un altre fulletó dels que va fer la Comissió Pedagògica del MIJAC. Dintre de la seva 
senzillesa deixa molt clara quina ha de ser la finalitat de les reunions al MIJAC. Si volem no quedar 
farts de les reunions, hem de saber què es pot esperar de cada una i què hem de demanar en cada cas. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Material de campanya 

 
Fet per: Equip d’iniciació diocesà de Barcelona 
 

En data: curs 1992/93 
Reedicions:  

Aprovat a: Equip d’iniciació 

Dirigit a:  animadors i centres de la Diòcesi. 

Índex o continguts:  
 
- A mode de presentació 
- BLOC 1: Llençament: 

- La Campanya al MIJAC (formació per a animadors) 
- La Campanya (formació per a animadors) 
- “Formació” (muntatge per a animadors) 
- Puzzle sorpresa (joc interior per a tothom) 
- Zul ha iniciat una Campanya (joc per a petits) 
- La missió de Susej (assemblea per a tots) 
- L’amenaça de la Foscor total (joc per a tots) 
- No ens podem quedar quiets (conte per a tots) 
- El planeta D2sc4br3m2nt (vetllada per a mitjans) 
- Formem un cos (celebració per a grans) 

- BLOC 2: Veure: 
- Els colors (taller per a tothom) 
- Els aliats de Zul (joc per a petits) 
- Comença l’acció (Gimcana per a tots) 
- La nostra constitució (reflexió per a tots) 
- Els guerrers de la Foscor (reflexió per a tots) 

- BLOC 3: Jutjar: 
- Els tallers de pintura (taller per a tots) 
- Entrem en acció (joc per a petits) 
- Les diferències interplanetàries (reflexió per a tots) 

- BLOC 4: Actuar 
- El mural (taller per a tots) 
- La porta vers el futur (joc per a petits) 

 
 
Relacionat amb els documents: 
MIJAC Barcelona. Campanya diocesana. Curs 91/92 
 
Observacions:  
Aquest material ve a completar l’anterior publicació sobre la Campanya del MIJAC a la Diòcesi i és 
bàsicament una caixa d’eines amb dinàmiques per treballar la Campanya amb els animadors i als grups 
d’infants. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Pla de formació permanent dels animadors militants del MIJAC de Catalunya i les Balears 

 
Fet per: Equip catalanobalear d’Iniciació-Formació 
 

En data: 1999 
Reedicions:  

Aprovat a:  Assemblea catalanobalear de 1998 (l’esborrany d’aquest Pla, encarregant-se la redacció a 
l’equip catalanobalear d’iniciació-Formació). 
Dirigit a:  iniciadors-formadors del MIJAC 

Índex o continguts:  
 
1.- Presentació 
2.- Economia 
3.- Anàlisi permanent del món infantil 
4.- Seguiment dels infants 
5.- Opció pel Moviment 
6.- La revisió de vida 
7.- Coneixement de Jesús 
8.- celebració de la fe i pregària 
9.- Diocesanitat del Moviment 
10.- Els mitjans del Moviment 
 
Aquest document respon a la prioritat treballada al Moviment durant els cursos 1996-1998 i recull les 
línies bàsiques que s’haurien de treballar als equips d’animadors segons el treball recollit per l’equip 
catalanobalear d’iniciadors. Més que d’un document acabat i complet, es tracta de fixar els continguts 
mínims de la formació dels animadors militants per orientar el treball conjunt de les diòcesis i centres. 
La idea -al igual que en el DOC- és que es complementi amb unes carpetes d’eines i tècniques. 
 
Relacionat amb els documents:  
Aquest document té una extensa bibliografia ressenyada clarament a cada capítol. 
 
Observacions:  
Per les seves característiques es tracta més d’una publicació de referència que no pas un material per a 
aprofondir en la formació. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Pla Triennal d’iniciació al MIJAC. Diòcesi de Barcelona 

 
Fet per: Escola d’iniciadors 
 

En data: juny del 2004 
Reedicions:  

Presentat a: l’equip diocesà d’iniciació de Barcelona (el juny del 2004). 

Dirigit a:  iniciadors del Moviment. 

Índex o continguts:  

A la introducció trobem la declaració d’intencions d’aquest material: 
“Aquesta documentació neix a partir del nou pla d'iniciació diocesà presentat per l'Equip diocesà d'iniciació de 
Barcelona el curs 2002-3 i aprovat a l'Assemblea diocesana d'animadors de setembre de 2003. 
Aquesta recopilació de materials serveix per posar "fil a l'agulla" al pla triennal d’iniciació als nostres centres, 
ja que, un cop assegurats els mínims a nivell diocesà, als centres caldrà anar complementant la iniciació a la 
militància dels nostres animadors. 
El material que us oferim forma part de la vida del MIJAC. Vida viscuda que també pot arribar a ser vida 
present i futura. Darrere d’aquests materials hi ha molta gent que els ha preparat i molta altra que els ha 
utilitzat. Hi ha infants, animadors, iniciadors i consiliaris que han crescut com a mijaquers fent-los servir. El 
MIJAC és un do de Déu que se’ns va donant en petites trameses d’estudis d’Evangeli, cites bíbliques, pregàries, 
revisions de vida, testimonis, reflexions, celebracions...” 

La base d’aquest material és el Pla triennal d’iniciació aprovat a la Diòcesi: 
1r ANY 

1r TRIMESTRE: 
- INTRODUCCIÓ AL MIJAC. 
- CONCRECIÓ DE LA SEVA TASCA COM A ANIMADOR DEL CENTRE 
- CONCRECIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP D'INFANTS 
- INTRODUCCIÓ A LES CONVICCIONS DEL MIJAC. 
- APROFUNDIMENT 7ª CONVICCIÓ: L'ANIMADOR, AMIC I TESTIMONI 
2n TRIMESTRE: 
- INTRODUCCIÓ A LA RdV 
- INTRODUCCIÓ ALS EdE 
- APROFUNDIMENT 1ª CONVICCIÓ: PROTAGONISME DE L'INFANT 
- APROFUNDIMENT 3ª CONVICCIÓ: ACCIÓ TRANSFORMADORA 
3r TRIMESTRE: 
- APROFUNDIMENT SOBRE LA CAMPANYA 
- INTRODUCCIÓ AL QA 
- INTRODUCCIÓ AL SEGUIMENT DELS INFANTS 

 
2n ANY 

1r TRIMESTRE: 
- EL MÓN INFANTIL 
- L'ORGANITZACIÓ D'INFANTS 
- APROFUNDIMENT DE LA FE: 
- L'animador com a testimoni de fe. 
- Com treballar la fe amb infants? 

 
 
2n TRIMESTRE: 
- APROFUNDIMENT 6ª CONVICCIÓ: OPCIÓ PELS POBRES 
- APROFUNDIMENT 2ª CONVICCIÓ: L'ARRELAMENT 
- APROFUNDIMENT DEL TEMA DE L'ECLESIALITAT DEL MIJAC: 

- Missió evangelitzadora del MIJAC 
- La intereclesialitat del MIJAC. 

3r TRIMESTRE: 
- RECURSOS METODOLÒGICS DEL MIJAC 
- RECULL DE CAIXA D’EINES I DINÀMIQUES 

 
 
3r ANY 

1r TRIMESTRE: 
- L'ORGANITZACIÓ DEL MIJAC 
- REFLEXIÓ SOBRE EL SENTIT DE L’ECONOMIA AL MIJAC 
2n TRIMESTRE: 
- APROFUNDIMENT 4ª CONVICCIÓ: OPCIÓ EDUCATIVA 
- APROFUNDIMENT 5ª CONVICCIÓ: OPCIÓ EVANGELITZADORA 
- APROFUNDIMENT ESTIL DE VIDA (LA MÍSTICA) DEL MIJAC  
3r TRIMESTRE: 
- APROFUNDIMENT SOBRE EL PEC (PROJECTE EDUCATIU) 
- TREBALLAR EL PAS A LA MILITÀNCIA 

 
Relacionat amb els documents: 

- Document d’iniciació d’animadors 
- L’animador que volem 
- Com veu l’infant el MIJAC 
- Descoberta del món infantil 
- Procés a la militància dels infants en el MIJAC 
- Document d’iniciació i formació dels Consiliaris del MIJAC 

Observacions:  
Aquest material vol ser una font de recursos fonamentada a partir de la qual donar contingut a la iniciació 
dels animadors als centres, partint del DOC i del pla triennal aprovat a la Diòcesi (així com de les altres 
fonts del MIJAC). No és un material tancat, però és suficient per tirar endavant aquesta tasca. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

Procés a la militància dels infants en el MIJAC 
Fet per: Equip Catalano-Balear, Iniciació-Formació 

[Dibuixos: Dolors Valls] 
En data: 1993 
Reedicions:  

Aprovat a: Assemblea Catalanobalear. 1992. 

Dirigit a:  iniciadors-formadors del MIJAC. 

Índex o continguts:  
1- Elements comuns a cadascuna de les etapes 

1.1. Què entenem per militància dels infants? 
1.2. Etapes 
1.3. El procés de l’acció: 

A. Què entenem per acció 
B. Elements essencials d’una acció 
C. Programació d’una acció 
D. Dimensió militant de l’acció 
E. Les accions i el mètode de RdV 
F. Les accions i l’entorn 
G. Valors i actituds que educa l’acció 
H. La celebració de la fe 

1.4. Organització d’infants 
2- Etapes d’iniciació i creixements dels infants en el MIJAC 

2.1 Etapa de CONVOCATÒRIA 
A. Objectius 
B. Iniciativa de la convocatòria 
C. Condicions que demana aquesta etapa 
D. Característiques d’aquesta etapa 
E. Actitud educativa de l’animador 
F. Recursos metodològics 

2.2 Etapa de FORMACIÓ DEL GRUP 
A. Objectius 
B. Valors educatius que fomenta aquesta etapa 
C. Actitud educativa de l’animador 
D. El procés del grup 
E. Dificultats del procés 
F. Criteris d’avaluació del procés 

2.3 Etapa de CONSOLIDACIÓ, APROFUNDIMENT I VIVÈNCIA 
A. Objectius 
B. Valors educatius 
C. El procés del grup 
D. Paper de l’animador 
E. Dificultats del procés 

2.4 Etapa d’INTERIORITZACIÓ DEL PROCÉS SEGUIT AL MIJAC 
A. Objectius 
B. Valors educatius que fomenta aquesta etapa 
C. Actitud educativa de l’animador 
D. El procés del grup 
E. Dificultats del procés 
F.   Criteris per avaluar el procés en aquesta etapa 

Relacionat amb els documents: 
- Les Conviccions del MIJAC de Catalunya i les Balears i - El MIJAC, una oportunitat per actuar 
Observacions:  
Aquest és un dels grans documents del MIJAC centrat en el procés que els infants fan cap a la 
militància cristiana a través del MIJAC. Vol ser la carta de navegació per a tots els grups d’infants que 
constitueixen el Moviment i, per això, cal tenir-lo sempre present a la iniciació-formació d’animadors. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

QdA. Recull de Quaderns d’Animadors 2011 
 
Fet per: Comissió Diocesana de Barcelona 
 

En data: setembre de 2011 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  animadors del MIJAC 

Índex o continguts:  
 
Introducció . . . . . . . 5 
Què és el QdA? . . . 7 
Recull . . . . . . . . . . . 9 
 
 

Relacionat amb els documents: 
- L’estil de vida del MIJAC 
- Les Conviccions 
- Pla de formació permanent dels animadors del MIJAC 
- Pla triennal d’iniciació 

 

Observacions:  
Aquest llibret es va publicar com una separata del “Fem camí”, la revista d’animadors del MIJAC de 
Barcelona i Terrassa. Com diu el subtítol, aquest és un recull d’aportacions dels QdA dels animadors 
de Barcelona, que es va compilar a rel d’una Jornada de formació feta aquell any a nivell diocesà i on 
es va recalcar la importància de no perdre aquesta eina tan pròpia del MIJAC. “El QdA -tal com es diu 
a la introducció- posa en joc alguns aspectes molt importants: la capacitat de reflexió a partir de 
l’acció, una mirada oberta als petits detalls, la capacitat de corregir actituds i accions, el seguiment de 
Jesús, la pregària... en definitiva, el QdA és una eina fonamental per tal de fer créixer l’espiritualitat 
militant en nosaltres”. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

“Quadern de l’animador/a” 
 
Fet per: Natxy Flores 
 

En data: novembre de 2007 
Reedicions: novembre de 2012 

Aprovat a:  

Dirigit a:  animadors del MIJAC 

Índex o continguts:  
Segons diu a la introducció: 
“El document que tens ara a les mans s’ha creat per ajudar-te a fer Quadern d’Animador. Que què és 
això? Mira: “El Quadern de l’animador/a (QdA), és un mitjà personal que ofereix a l’animador/a la 
possibilitat de revisar la seva tasca amb els infants cada setmana i fer-ne pregària. Per tant, podem dir 
que el QdA ens serveix per implicar Jesús directament en la nostra Convicció d’animadors/es, amics i 
testimonis dels infants. El Quadern de l’animador/a ens serveix per anar copsant com la vida afecta als 
infants del grup i poder observar els canvis i les transformacions que en ells es van produint. En 
definitiva, per anar veient com en la seva vida es fa present i actua Jesús. El Quadern no té una única 
estructura, cada animador/a el pot confeccionar segons el seu estil, segons les seves necessitats i les del 
grup d’infants”.  
Però com que a vegades ens costa fer-lo, aquí tens un QdA programat. Només has de seguir els 
següents passos:  
- Ves al MIJAC el dissabte, però ves-hi amb els ulls ben oberts i les orelles ben despertes.  
- Deixa que passi una estona, no et posis a fer-lo 5 minuts després de sortir. Però tampoc no deixis 

que passin quatre setmanes.  
- Pots anar en ordre o pots buscar una pàgina que t’interessi més, com tu vulguis.  
- Sempre trobaràs aquesta estructura, que val la pena seguir en ordre:  

1. Una pregunta que ha de servir per plantejar-te un fet viscut al MIJAC. Anirà acompanyada 
d’una lupa. 

2. Un text de l’Evangeli curtet, però que cal llegir atentament i amb calma (són totes les 
paràboles dels Evangelis). 

3. Una tercera pregunta, per relacionar el fet amb l’Evangeli i reflexionar-lo. 
4. Un espai per escriure-hi una pregària o una acció de gràcies, emmarcat de verd i amb una 

bombeta. 
- Al final del QdA trobaràs algunes pàgines amb fitxa però sense preguntes ni textos, són per si 

t’atreveixes a fer-ho sense guia.  
- L’última fitxa plena serviria per valorar, quan acabis tot el QdA, com t’ha anat i què n’has après.  
 
Relacionat amb els documents: 
- QdA. Recull de Quaderns d’Animadors 2011 
 
Observacions:  
És una publicació d’ús intern, però disponible per a qualsevol interessat en fer el QdA. Resulta una 
eina molt pràctica i eficaç. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  

Recull caixa d'eines 
Fet per: Comissió Pedagògica En data: 1984 

Dirigit a:  equip d'animadors dels centres del MIJAC 

Índex o continguts:  
L'ESTIU AMB INFANTS, NOIS I NOIES: 

- Per començar 
- Aspectes a tenir en compte 
- Possibilitats que ofereix l'estiu: 

- Colònies d'estiu 
- Camp d'estiu (acampada) 
- Camp de treball 
- Travessa o ruta 
- Viatge turístic 
- Casal d'estiu i esports 
- Participació a festes populars 
- Trobades 
- Intercanvis juvenils 

- Eines de treball 
 
NADAL: UN TEMPS PER A L'ACCIÓ: 

- Presentació 
- Aquest any, per Nadal 
- El Nadal al MIJAC: 1. mirem...; 2. pensem...; 3. fem...; 4. celebrem... 
- Caixa d'eines: una carta, un conte , una cançó 
- Publicacions 

 
JESÚS, ANIMADOR - 1ª PART (SESSIÓ D'ESTUDIS "GUALBA-83"): 

- Presentació 
- Notes sobre els Evangelis 
1. Jesús, testimoni del Pare 
2. Jesús, testimoni del Pare, convoca i envia els apòstols 
- Per a la reflexió 

 
EDUQUEM TOT JUGANT! 

- Presentació 
- Jocs al MIJAC, per què? 
- Uns exemples 
- Caixa d'eines: el diari; palles i espelmes; l'ampolla borratxa; joc de bull-dog; rat o mat; què fa 

el senyor Ramon una nit que no pot dormir?; joc de l'avió; joc interplanetari; la història; la sopa 
de verdures; cursa de roba 

- Bibliografia  
Relacionat amb els documents: 
- 1ª caixa d'eines 
Els altres títols de la col·lecció: "MIJAC. Formació d'animadors" 
Observacions:  
El llibret és realment una "caixa d'eines" i és la recopilació dels primers 4 números de la col·lecció. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Reflexió en moments de crisi 

 
Fet per: Escola d’iniciadors de Barcelona 
 

En data: novembre de 2003 
Reedicions:  

Presentat: a l’equip diocesà  d’iniciació de Barcelona (el novembre de 2003). 

Dirigit a:  iniciadors per treballar la crisi de compromís al MIJAC. 

Índex o continguts:  
 
Presentació 
Estructura dels capítols 
Primer bloc: 
 Quan ens fan falta els profetes 

1- Tirar la tovallola 
2- Passar de tot 
3- Perquè no ets ni fred ni calent 
4- El goig de reiniciar-se a la militància 
5- Preocupats, no desesperats 
6- Unes ales noves i uns ulls nous 
Qüestionari 

Segon bloc: 
Jesús, model de militància 

 
Relacionat amb els documents: 
Aquest material s’ha publicat amb ocasió de la reflexió que el MIJAC C/B està fent el curs 2003-4 
sobre la crisi de compromís dins el Moviment. El material és una actualització, traducció i adaptació 
d’un altre llibret publicat pels Moviments cristians obrers de Catalunya el 1987, titulat: Cuando hacen 
falta los profetas. 
 
Observacions:  
És un EdE a partir de la figura del profeta Elies i contrastant-lo amb l’experiència de Jesús i de St. Pau. 
Al final s’han afegit unes cites evangèliques sota el títol genèric de Jesús, model de militància per 
ajudar a donar una resposta positiva al plantejament fet a l’EdE. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Revisió de vida amb infants 

 
Fet per: Equip catalanobalear d’iniciació-formació 
 

En data: 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  Tots els centres del Moviment 

Índex o continguts:  
Introducció 
Us presentem la Revisió de vida 
Revisió de vida dels infants del MIJAC 
Diferents tècniques i experiències de Revisió de vida amb els infants: 

Jocs: 
F Baskettaula 
G Joc Revisió 
H I tu, què faries? 
I Gimkama “L’Arbre” 
J Joc del “Cotxe” 

Dibuixos: 
1- Vidò – adob... 
2- Revisió Trobada MIJAC a Felanitx 
3- El naixement d’un riu 
4- Rentadora 
5- Arxiu  

Pautes i Qüestions: 
A-  
B-  

Altres tècniques: 
1- Mantell giratori 
2- Emissió radiofònica 
3- Les 4 cartes 
4- Critico. Felicito. Proposo  
5- Rentadora  

 
Relacionat amb els documents: 
Aquest llibret pertany a la col·lecció: Materials de formació, del qual n’és el cinquè número. 
Els títols publicats són: 

25. L’Animador que volem  
26. El projecte educatiu als centres del MIJAC 
27. Com i per què celebrem la fe amb els infants 
28. Els infants celebren la fe al MIJAC (cicle Quaresma i Pasqua) 
29. Revisió de vida amb infants 
30. Descoberta del món infantil 

 
Observacions:  
Aquest llibret sovint oblidat és d’obligada referència per treballar la Revisió de vida amb els infants. 
Moltes vegades s’ha intentat recollir noves tècniques, però no s’han arribat a publicar. 
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TÍTOL DEL DOCUMENT:  
Saber, Ser, Servir. Què es demana al militant del MIJAC 

 
Fet per: Manolo Juárez 
 

En data: Nadal de 2009 
Reedicions:  

Aprovat a:  

Dirigit a:  iniciadors i militants 

Índex o continguts:  
 

INTRODUCCIÓ 
SABER 
SER 

Què fer per ser autènticament militants?  
SERVIR 
SABER SER SERVIDOR 

Què significa per nosaltres "Saber ser servidors"? 
EdE SOBRE EL LLIBRE DE JOB 

El problema del mal en el llibre de Job 
La postura de Job 
EdE del capítol 9 
Ensenyaments que podem treure d'aquest llibre 

CONCLUSIÓ 
PISTES PER A LA VOSTRA REFLEXIÓ 

RdV sobre com vivim la nostra militància  
EdE sobre com vivim la nostra militància  
Cites que parlen de la saviesa, del ser i del servir 

Preguem amb el Salm 23 (22)  
 

Relacionat amb els documents: 
Aplicació al MIJAC del Pla diocesà de prioritats per a l'Apostolat seglar  
Document d'identitat  
El repte de la formació al MIJAC 
L'animador que volem 

Observacions:  
En aquest opuscle es fa una reflexió sobre la importància i l'exigència de la nostra militància i el sentit 
confiat que hi hem de donar com a testimonis de Jesús. Per a il· lustrar aquest punt es presenta la figura 
del profeta Job i un esquema per fer una RdV i un EdE. 

 


