


CURS
D’ACOMPANYAMENT

PER A EDUCADORS
I ANIMADORS

DE CENTRES EDUCATIUS
I CENTRES JUVENILS

NIVELL II



¿QUÈ S’HI OFEREIX?

OBJETIUS

Aquesta iniciativa de la Pastoral Juvenil Salesiana (SDB i FMA) pretén oferir

als agents de Pastoral Juvenil una formació més qualificada en l’acompanyament

personal d’adolescents i joves.

Descobrir el valor de l’acompanyament en 
l’experiència de creixement i de maduració 
creient.

Capacitar i qualificar els agents de pastoral 
perquè, en els diferents ambients pastorals, 
puguin prestar el servei d’acompanyar els joves en 
el seu camí de maduració.

Facilitar eines pràctiques i desvetllar les actituds 
bàsiques per tal de saber alenar l’experiència religiosa 
i creient en el tramat de la vida.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL ALUMNO

Les persones candidates 
seran proposades o avalades 
pels seus coordinadors de 
pastoral o pels encarregats 
dels centres a què pertanyen.

PERFIL I HORITZÓ COMPETENCIAL

PER A AGENTS DE PASTORAL (de Centres Juvenils, Escoles, Plataformes
Socials, Grups de Fe...), a partir de 22 anys i amb una sensibilitat pastoral
per a l’exercici de l’acompanyament personal.

Adquireix i fa 
servir eines per a 
la relació d’ajuda: 
acollida, escolta 

activa, comprensió 
empàtica, 

confrontació i 
presa de decisions.

Ajuda l’acompanyat 
a madurar el seu 

món afectiu.

Aprèn a acostar-
se a la realitat 

de l’acompanyat, 
tractant-la amb 

respecte, llibertat i 
autonomia.

Sap planificar 
un procés 

d’acompanyament.

!!



PERFIL I HORITZÓ COMPETENCIAL

Formació teòrica i pràctica, experiencial i amb implicació personal.
Seguiment del responsable de pastoral local, equip coordinador i
ponents.
Estudi i treball personal dels temes.
En acabar el curs s’haurà de presentar un senzill treball de síntesi.

METODOLOGIA

CALENDARI
DEL CURS
La formació s’imparteix en un total de 40 hores presencials, distribuïdes 
de la següent forma, segons la seu:

SEVILLA
Seu Inspectorial
C/Salesianos, 3A

BARCELONA
Martí-Codolar

VALENCIA
Serveis Inspectorials

C/ Sagunto, 192

20 de febrer

20 de març

10 de abril

8 de maig

5 de juny

28-29 de noviembre

23 y 24 de gener

13 y 14 de març

24 octubre

14 novembre

5 desembre

20 febrer

27 març

130 € 160,5€170€

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
8 de gener de 2021

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
14 d´octubre de 2020

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
15 de noviembre de 2020



 

INSCRIPCIÓ

C/ SALESIANOS, 3A   41008 SEVILLA         T 954 988 512       centroestudioscatequeticos@salesianos.edu


