
Jornada de Programació amb el PEJ
Formació en les eïnes pedagògiques i metodològiques necessàries segons les 
característiques del teu grup.
23 de setembre / Gratuït

Jornada de Gestió de Centres Juniors
Formació tècnica per a actuals o futurs caps de centre, tresorers o 
secretaris dels Centres Juniors.
29 de setembre / Gratuït

Jornada de Formador d’Educadors
Dirigit a educadors acompanyants de les noves incorporacions al equip 
d’educadors.
3 de març / Gratuït

Jornada de caps de campament
Sobre l'organització i realització de campaments, les seues obligacions legals i 
les exigències de qualitat i seguretat.
17 de febrer / Gratuït

Curs Online Ritus Juniors
Recursos per a celebrar i viure els Ritus Juniors en el nostre centre.
Preu: 5€

Curs Online Mètode Juniors
Explica la nostra metodologia educativa amb la qual aconseguim 
els nostres objectius.
Preu: 5€

Curs Online sobre la Secretaria Virtual
Explica com funciona la Secretaria Virtual, les seues innovacions i serveis.
Preu: 5€

*Cursos oberts al aula virtual de JEA
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2017  2018
centres juniors · parròquies · col·legis · associacions

Preinscripció: del 4 al 14 de setembre
Matriculació: del 20 de setembre al 4 d'octubre 

+ info i documents de preinscripció:
jea.juniorsmd.org

www.facebook-com
/JuniorsEscolaAnimadors

jea@juniorsmd.org @



Horari
Dissabte 9:00h - 14:00h
Diumenge 9:00h - 14:00h i 15:30h - 20:30h
Dissabte 9:00h - 14:00h i 15:30h - 20:30h
Diumenge 9:00h - 14:00h

Intensiu
Setmana Santa (28 de març al 1 d’abril de 2018)
Estiu (17 al 21 d'agost de 2018)

*

Fase teòrica = 5 monogràfics
+ 1 fase intensiva

Requisit: 17 anys

Com integrar les famílies en els centres Juniors
Fonamental per a comptar amb la presència i la col·laboració de les famílies.
29 d’octubre / Preu: 10€

Animació Litúrgica
Eina bàsica per a innovar, amb una base sòlida, les eucaristies i oracions.
18 de novembre / Preu: 10€

Curs Educador Juniors
Dirigit per a aquells educadors que han realitzat el curs MAT o DAT en diferent 
escola.
25 i 26 de novembre / Preu: 20€

Pas a pas parlant amb Déu
Oferim claus perquè pugues preparar oracions amb el teu equip Juniors.
18 de febrer / Preu: 10€

Jove en l'Església 
En col·laboració amb Delegació Diocesana d'infància i joventut. Com poder 
viure plenament com a jove dins de l'Església?
18 i 20 d’abril, 2 de maig / Preu: 15€

Marxes amb xiquets
Formació teòric-pràctica de responsables de marxes.
13 de maig / Preu: 15€

Manipulador d’Aliments
Formació específica i higiene són dues dels pilars fonamentals en la 
manipulació d'aliments
9 de juny / Preu: 20€

*Tots el cursos s'impartiran en la Seu Diocesana.

Fase teòrica = 7 monogràfics
+ 1 fase intensiva

Requisit: tindre possesió del diploma MAT
o equivalent

Horari
Dissabte 9:00h - 14:00h
Diumenge 9:00h - 14:00h i 15:30h - 20:30h

Intensiu
Setmana Santa (28 de març al 1d'abril de 2018)

E5
València Preu

180€
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160€
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JEA ofereix el MAT convalidat (MAT B) per a educadors que tenen el 
diploma de Director d’Activitats de T.L. Aquest curs consisteix en 
realitzar el mòdul 1866, que té una durabilitat de 60 hores.
El curs intensiu s’impartirà els dies:
12 i 13, 19 i 20 de maig.
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Preu
40€

E1
València

* E2
1er
semestre

E3
Valencia

E4

2n
semestre


