1. INTRODUCCIÓ
L'equip de monitors de Júnior hem elaborat un Projecte per a este curs
2007-2008. Este projecte serà revisat, ampliat i corregit segons el
desenrotllament del propi projecte.
Les activitats de Júnior es realitzaran els dissabtes en horari de 16.30 a 18.00
hores.
Els monitors per a este curs són: Natalia, Carlos, Raúl Aranguren i María.

2. FONAMENTACIÓ
Definició de JúNiOr:
Grup de xiquets i xiquetes d'entre 9 i 13 anys i els seus corresponents
monitors, tots ells pertanyents a la parròquia San Pedro que compartixen
activitats en els seus grups d'edat i amb els altres grups de diverses edats.
Objectius del Pla: Què volem aconseguir?
Treballarem a tres nivells:
PERSONAL: Jo amb mi mateix
Objectius:
- Inculcar valors humans basats en el cristianisme.
- Fomentar les relacions amb el proïsme, per a participar en un grup,
partint del coneixement d'un mateix.
- Ser autocrítics per a ser millors persones.
- Descobrir les inquietuds que tenim com a persones.
SOCIAL: Jo i la societat que em rodeja
Objectius:
- Generar una consciència crítica per a poder transformar la societat que
ens envolta.
- Arreplegar informació sobre el nostre entorn perquè es convertisquen
en protagonistes d'eixa transformació.
- Descobrir les inquietuds que tenim com ésser social que es relaciona
amb els altres.
RELIGIÓS: Jo i el meu ser cristià.
Objectius:
- Orientar en la Fe cristiana.
- Participar en la Comunitat Cristiana i viure l'Eucaristia com a centre de
la mateixa.
- Continuar la formació catequética.
- Descobrir les inquietuds que tenim com a cristians.
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3. METODOLOGIA
Amb els Xiquets…
Grupete: Reunions en xicotets grups homogenis d'edat on es treballen de
forma més adaptada a cada nivell els continguts dels tres àmbits abans
referits: Personal, Social i Religiós.
Eixides: Excursions, eixides de cap de semana, Campament.
Activitats: Grans jocs y tallers de grups heterogenis.
Integració: Participar en les activitats proposades des del Consell Pastoral o
en les campanyes de Cáritas, així com en activitats conjuntes amb altres
grups.
Amb els Monitors…
Formació: Xarrades, oracions, pilotatge…
Integració amb la comunitat: Consell Pastoral, Eucaristia, celebracions
extraordinàries, relaciones amb Taizé, Juveniles i la resta de grups de la
parròquia.
Planificació y Organizació: Reunió trimestral amb la Piloto de Júnior per a
l'aprovació de Projecte i Planificació de les sessions corresponents i reunions
extraordinàries per a la preparació de tallers, eixides, jocs…
Revisions trimestrals y valoració, a més de revisions eventuals en cas de ser
necessari.
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4. PLANIFICACIÓ
PRIMER TRIMESTRE: Octubre – Desembre
“Jo amb mi mateix”
20
Octubre
10
Novembre
17
Novembre
24-25
Novembre
1
Desembre
15
Desembre
22
Desembre

GRAN JOC INICI DE CURS: Descobrix al teu monitor!!
RASTREIG
GRUPETE
ACAMPADA
TALLER
ACTIVIDAD ADVENT - NADAL
ACTIVIDAD EXTRA DE NADAL

SEGON TRIMESTRE: Gener – Març
“Jo i la sociedad que em rodeja”
12
Gener
19
Gener
26
Gener
2
Febrer
9
Febrer
16
Febrer
23
Febrer
1
Març
8
Març

GRAN JOC
GRUPETE (Família)
TALLER
GRUPETE (Col·legi)
GRUPETE (Amics)
TALLER
GRAN JOC
GRUPETE (Parròquia)
ACTIVITAT ESPECIAL “DIA DE LA DÓNA”
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TERCER TRIMESTRE: Abril – Maig
“Jo i el meu ser cristià”
5
Abril
12
Abril
19
Abril
26
Abril
10
Maig
17
Maig
24
Maig

GRAN JOC
GRUPETE
GRUPETE
GRAN JOC
TALLER
GRUPETE – REVISIÓ FINAL DE CURS
REVISIÓ CONJUNTA
FESTA FINAL DE JÚNIOR
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