CURSOS FORMACIÓ PERMANENT // 2016-2017
Voluntariat Penitenciari
Contextualització

La presó és una realitat desconeguda. En ella viuen persones que tenen
una història concreta. A la presó estàn encaminades moltes persones
marginades, dels nostres col·legis, dels nostres barris, nostres associacions... El curs pretén aportar uns continguts bàsicos per a poder
entendre la realitat penitenciària de València, les seues consequències
(prévias, durant, després), la Pastoral Penitenciària i que el alumne
puga plantejar-se la seua labor voluntària des de aquesta realitat.

Destinataris

Educadors i agents de pastoral. Requisit indispensable: majors de 18
anys. Fer el curs no és sinònim de ser voluntari, aixina que està obert a
tot el que vullga fer-lo.

Objectius

- Oferir una base teòrica-pràctica sobre la privació de llibertat, les seues
consequències i els reptes de futur que s’obrin tras el pas per presó.
- Sensibilitzar i previndre sobre conductes asocials.
- Aportar les bases teològiques i de doctrina social de l’Esglèsia en el
camp de la Justícia i la privació de llibertat.
- Apropar la realirat complexa de la presó a nous voluntaris.
- Aportar els mínims necessaris per a poder col·laborar amb els programes d’intervenció que realitzem en els sectors de: PREVENCIÓ,
PRESÓ I REINSERCIÓ.

Continguts

SOCIOLOGIA DEL SISTEMA
1. Pobresa, marginació, exclusió, manipulació.
2. El valor de la llibertat: La seua privació.
SISTEMA JUDICIAL
3. Cóm s’arriba a la presó?
4. Per a què hem disenyat l’Àrea Jurídica en la Pastoral Penitenciària?
5. Altra forma de Justícia: la Justícia Restaurativa. La Mediació penitenciària.
LA INSTITUCIÓ PENITENCIÀRIA
6. Els usuaris d’Institucions Penitenciàries.
7. El Sistema Penitenciari Espanyol: Custòdia, Tratament i Asistència.
8. Alguns col·lectius requerits d’especial atenció amb major incidència
en el sistema Penitenciari Espanyol: Drogodependents, Malalts Mentals en Presó.

www.jea.juniorsmd.org

CURSOS FORMACIÓ PERMANENT // 2016-2017
Continguts

9. Agents del Sistema Penitenciari: Presos, Funcionaris i Col·laboradors Socials.
EL ÀREA SOCIAL
10. Per a què necessitem voluntarios en el Sistema Penitenciàri? Bases jurídiques i socials en les que es fonamenta l’acció del voluntariat. Aportacions de la Doctrina Social de l’Esglèsia.
11. El Voluntariat de Pastoral Penitenciària.
12. Normativa respecte al Voluntariat Penitenciari. Marco legal i límits.
L’EVOLUCIÓ DEL SISTEMA PENITENCIÀRI
13. Els danys que es continuen de l’empresonament: Personals, familiars,
professionals, econòmics i socials.
14. El Règim Obert, les formes especials de cumpliment i les mesures alternatives.
LA TRASCENDÈNCIA
15. L’àrea Religiosa: La Religió en la Presó.
- Fonamentació de la reflexió personal, rectificació de conducta, programació personal del temps de reclusió, diseny del plan de vida futura.
- La Religió com a base del gran projecte històric de la humanització de
les presons.
- Apropament i integració dels interns i les seues famílies a la comunitat
religiosa (parroquial...).

Data

23 i 24 de setembre/ 30 de setembre i 1 d’octubre

Horari

10:00h – 14:00 h i 15:30h a 19:30h

Preu

3€

Lloc

Seu Diocesana

Professorat

Professors de la Universitat Catòlica de València (San Vicente Mártir) Professors del Centre Penitenciàri de València i del C.I.S de València (Torre Espioca) Capellans i voluntaris del SEPVAL

ORGANItZA

Secretari Diocesà de Pastoral Penitenciària de València (SEPVAL)
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Cóm preparar una oració dels sentits
Contextualització

La oració dels sentits és una experiència en primera persona d’encontre amb
Déus a travès de víes comunicatives alternatives a les convencionals. L’oració
dels sentits no parla al cap, no treballa conceptes teòrics, sino que és pràctica
i es dirigeix al cor. Fusiona les diferents tècniques de l’expressió amb el teatre
sensorial i altres arts afins per donar lloc a una vivença que ajude a crèixer
personal i espiritualment. És una forma de parlar des de el món de les emocions, pel que és molt difícil de explicar qué és una oració dels sentis; lo millor
és viure-lo. Per a entendre qué és això de l’oració dels sentits i cóm es crea i
gestiona es proposa aquest curs.

Destinataris

Educadors i cristians i agents de pastoral interesats en aprofundir en
aquesta metodologia per a tindre més recursos.

Objectius

- Descobrir els principis bàsics del teatre sensorial i la seua fusió amb altres tècniques plàstiques, artístiques i de expressió (màgia, ambientació,
tècniques audio-visuals…) per a crear vivències de fe.
- Descobrir cóm a través de la metodologia de l’oració dels sentits podem crear experiències innovadores per a l’encontre personal de xiquets,
adolescents i joves amb Déu.
- Crear oracions dels sentits amb els seus propis espais, personatges, habitants, fils argumentals, ambientacions, jocs, missatges…
- Treballar de forma pràctica les tècniques del personatge-habitant: guia,
ambientació, improvisació, mirada, escenificació... a través de jocs.
- Participar com habitants d’una oració dels sentits i intervenció en el seu
diseny.

Continguts

- Dinàmiques i vièencies de l’oració dels sentits.
- Característiques d’una oració dels sentits: els laberints i els habitants.
- Estructura organitzativa i elements d’un laberint. Ambientació d’espais.
- Selecció dels missatges a comunicar, així com els millors canals, medis
i personatges que els transmiteixen. Posada en escena a partir del missatge, trobant experiències d’encuentre.
- Qualitats i destreses i coordinació dels habitants.

Data

20, 21 i 22 de gener

Horari

18:00h – 20:30h i 9:00h – 14:00h / 15:30h – 20:30h

Preu

25€

Lloc

Seu Diocesana

Professorat

Àrea d’animació, Juniors Escola d’Animadores (JEA)
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Manipulador d’aliments
Contextualització

La normativa actual, Reglament CE 852/2000, que estableix les normes generals de la higiene dels manipuladors d’aliments, indica que
els manipuladors d’aliments han de dispossar d’una formació adequada en higiene dels aliments d’acuerd amb la seua activitat.
Degut a que en els campaments almacenem, preparem i servim aliments, estem obligats a que el personal que manipula directament
els aliments tinga el carné de manipulador.

Destinataris

Educadors i personal de cuina que manipula aliments destinats a
ser consumits per col·lectius.
Fer el curs no és sinónim de ser voluntari, aixina que està obert a
tothom que el vullga fer.

Objectius

- Conèixer les normes d’higiene i seguretat alimentària d’obligat
cumpliment, recomendacions, hàbitos higiènics, causes d’intoxicacions alimentàries i la forma de previndreles.
- Concretizar las normas de higiene y seguridad alimentaria en el
contexto de la cocina en un campamento o acampada.

Continguts

- Introducció. Els aliments i la salut humana.
- Riscs per a la salut derivats del consum d’aliments.
- L’alteració i la contaminació dels aliments.
- El magatzenament, la conservació i la manipulació dels aliments:
sistemes i processos correctes per a garantir la seguretat dels aliments.
- Sistemes i programes de neteja, desinfecció i control de plagues.
- APPCC. Concepte, desenvolupament, implantació i manteniment.

Data

10 de juny

Horari

9:00h – 14:00h

Preu

20€

Lloc

Seu Diocesana

Professorat

Expert en nutrició i alimentació
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Primers auxilis
Contextualització

La demanda per part dels educadors Júniors de ferramentes per
poder actuar davant d’urgències que poden derivar-se de les activitats de temps lliure fa que, en col·laboració amb Creu Roja d’Alzira, s’haja plantejat aquest curs oficial a través del qual podrà obtindre’s el certificat de Primers Auxilis de Creu Roja.

Destinataris

Educadors Juniors o interesats en adquirir coneiximents sobre els
primers auxilis, tant a nivell professional com a nivell personal.

Objectius

- Adquirir habilitats per a previndre i actuar davant de situacions
d’urgència médica, fent insistència en els accidents més comuns
de les activitats desenvolupades en el temps lliure.
- Capacitar al participant en el coneiximent de les tècniques, actituts i habilitats més comunes en primers auxilis.
- Conèixer els continguts teòrics que justifiquen l’empleament
d’aquestes técniques.

Continguts

- Socorrisme: Aspectes Generals
- Emergències o urgències vitals
- Urgències traumàtiques
- Urgències médiques
- El botiquín
- Legislació

Data

6, 7, 13, 14 de maig

Horari

9 :00h – 14:00h i 15:30h a 19:30h

Preu

100€ (Inclueix matrícula, material didàctic, pràctiques i dret a
examen).

Lloc

Locals Creu Roja Alzira

Professorat

Creu Roja Alzira
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