
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUEST DIPLOMA PERMET A L'ALUMNE O ALUMNA GESTIONAR COM A COORDINADOR/A 

PROJECTES I ACTIVITATS SOCIO-EDUCATIVES DE TEMPS LLIURE I DIRIGIR A L'EQUIP DE MONITORS 

I PERSONAL RESPONSABLE. FORMACIÓ OFICIAL ACREDITADA I HOMOLOGADA PER IVAJ – GVA. 

• Curs Intensiu. 17 sessions presencials. 

• Del 8 al 30 de juliol de 2021, a la Casa de la Joventut de Xàtiva (C/Montcada, 14). 

• De Dilluns a Divendres, matins i vesprades de 9:30h a 14:30h i de 15:30h a 18:30h. 
 

El curs consta d’un total de 410 hores, de les quals 90h queden exemptes per a persones amb 

titulació MAT o equivalent (exempts els mòduls formatius MF1867_2 y MF1868_2), requisit per 

a inscriure’s. Això deixa un total de 320 hores repartides en 135h de Formació Presencial + 65h 

d’Aula Virtual Online + 120h de Pràctiques no laborables. 

El termini màxim per complir amb el currículum del curs es compleix als 4 anys des de la data 

d'inici de l'etapa lectiva. 



CURS INTENSIU DAT – JULIOL 2021 
Consell de la Joventut de Xàtiva 

El preu del curs és de 330€. *Les persones que formen part d’una associació juvenil membre del 

CJX podran disposar d’un descompte en el preu final del curs. Consultar més informació al CJX. 

• Per a poder inscriure’s és necessari disposar de titulació MAT o equivalent (MTL). 

• Per poder dur a terme el curs caldrà una inscripció mínima de 15 persones. 

• En cas de no arribar a aquest número de persones el curs quedaria suspès. 

• La possible suspensió es notificaria a les persones inscrites com a màxim el 5 de juliol. 

• El curs disposa de places limitades a 30 participants. 

 

Monitors i Monitores que es formen per treballar des del voluntariat o professionalment com a 

gestors i coordinadors d'Activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil en l'àmbit de l'Acció 

Comunitària i l'Animació Sociocultural. 

Obtindràs els coneixements i aptituds que t’habiliten per dissenyar i gestionar projectes i 

coordinar equips de Monitors i Monitores amb èxit en activitats educatives d'oci i temps lliure 

amb infants i joves. 

El títol corresponent s'adequa a la normativa de Joventut vigent, el que et permet ocupar un lloc 

de Coordinador/a en associacions, fundacions, ONG o empreses del tercer sector. Vàlid tant per 

a actuar com a voluntari/a com per a treballar professionalment. 

Des de la perspectiva de la gestió estratègica s’aborden en profunditat temes com la Gestió de 

Recursos Humans, la Intel·ligència Emocional i les Habilitats Socials, Habilitats Directives 

específiques, sistemes de Coordinació en l'àmbit de la Diversitat Funcional, estudi de fórmules 

Associatives, la sol·licitud de subvencions, etc. 

Diploma emès per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana. Equivalent 

al títol 'Direcció i Coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil', codi Certificat 

Professionalitat SSCB0211 i codi Qualificació professional SSC565_3. 

Vàlid en el currículum professional. 

L'obtenció d'aquest títol oficial emès per l'IVAJ, Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la 

Generalitat Valenciana, permet als alumnes i les alumnes coordinar activitats socioeducatives en 

l'àmbit del lleure, de forma d'acord a la Llei de Joventut de la Comunitat Valenciana. 

Aquest curs és homologat i està previst en el Decret 86/2015 de la Conselleria de Benestar Social, 

de 5 juny, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la 

Generalitat [2015/5396]. 
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 Emplena la “FITXA D’INSCRIPCIÓ” amb les teues dades personals que podeu descarregar als 

següents enllaços: 
 

PDF: https://drive.google.com/file/d/1d5U273Tx0hAH9z9yKWXCquWxuiL3rq3U/view?usp=sharing 

WORD: https://drive.google.com/file/d/1IIaWqQaJLVzsM66DQfnM5RG5RLqSSBm_/view?usp=sharing 

 
 

 Fes un ingrés o transferència al següent número de compte abonant el preu total del curs: 

 

 

*Per a les persones que formen part d’alguna de les associacions membre del CJX, 

consultar el preu amb descompte abans de fer el pagament. 

 

 Envia un correu electrònic a cjxativa46800@gmail.com posant com a CONCEPTE “Inscripció 

DAT NOM I COGNOMS” i adjuntant la fitxa d’inscripció signada, el rebut de pagament i la 

resta de documentació que es requereix a la fitxa (títol MAT o MTL, Còpia DNI, etc.). 

 

 El Consell de la Joventut de Xàtiva remetrà un correu per confirmar la inscripció. 
 

Per a obtindre més informació o resoldre qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb 

nosaltres a través del mateix correu electrònic, a través de Whsatsapp o telèfon (623176443). 

 

* En el cas de que el curs s’haguera de suspendre per no arribar al mínim de participants, el CJX 

enviaria un correu electrònic comunicant aquesta suspensió i retornaria la totalitat del pagament 

mitjançant transferència bancària. 

 
 

 

 

 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA (CJX) 

WEB: https://cjxativa.org/ 

 

https://drive.google.com/file/d/1d5U273Tx0hAH9z9yKWXCquWxuiL3rq3U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IIaWqQaJLVzsM66DQfnM5RG5RLqSSBm_/view?usp=sharing
mailto:cjxativa46800@gmail.com
https://cjxativa.org/
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ACCENT. ESCOLA D’ANIMADORS 

WEB: https://www.asociacionaccent.com/informa/index.php 

 

AJUNTAMENT DE XÀTIVA. REGIDORIA DE JOVENTUT (InfoJove Xàtiva). 

GENERALITAT VALENCIANA – IVAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la participant adquireix la formació adequada per dirigir equips de monitors i altres agents 

encarregats d'executar projectes d'intervenció. Se li prepara per ser capaç d'avaluar i optimitzar 

tant la seua actuació com la del seu equip per tal d'adequar l'acció a la realitat concreta realitzant, 

al seu torn, la gestió més eficaç dels recursos de què disposa. 

L'alumne o alumna participant de el curs superarà els següents objectius específics, de manera 

que adquirirà les competències corresponents a nivell d'introducció o superior, segons siga la 

seua experiència prèvia. 

 

 Analitzar el context de l'animació sociocultural i ubicar el director d'Activitats o Animador 

Juvenil dins d'ell, definint la seva funcionalitat. 

 

 Analitzar projectes d'intervenció socioeducativa atenent a criteris pedagògics bàsics i 

orientats a l'animació de grups. 

 

 Dirigir el desenvolupament, execució, avaluació i optimització de projectes d'intervenció 

socioeducativa. 

 

 Dominar habilitats socials i de comunicació com a director de monitors en activitats de Temps 

Lliure. Dominar els processos del Treball en Equip. 

 

 Utilitzar un ampli ventall de tècniques, dinàmiques i llenguatges en l'exercici de la seua funció 

com a director i model. 

 

 Donar rellevància al reciclatge continu, propi i del personal baix la seua responsabilitat, i a la 

participació en fòrums formatius. 

https://www.asociacionaccent.com/informa/index.php
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El curs DAT s’estructura en 5 mòduls formatius. A continuació trobareu un resum, però podeu 

veure els continguts i competències completes al lloc web de l’escola Accent al següent enllaç: 

https://www.acentoformaciondocente.com/curso-director-tiempo-libre-program 

 

Codi del Mòdul Formatiu: MF1869_3 | Nivell de qualificació professional: 3 | Durada: 120 hores. Associat 

a unitat de competència UC1869_3: Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de lleure educatiu. 

 

Codi del Mòdul Formatiu: MF1870_3 | Nivell de qualificació professional: 3 | Durada: 80 hores. Unitat 

Competència UC1870_3: Generar equips de personal monitor, dinamitzant i supervisant en projectes 

educatius. 

 

Codi del Mòdul Formatiu: MF1867_2 | Nivell de qualificació professional: 2 | Durada: 30 hores. Unitat 

Competència UC1867_2: Actuar en processos grupals atenent comportaments i caràcters evolutius 

d'infància i joventut. 

 

Codi del Mòdul Formatiu: MF1868_2 | Nivell de qualificació professional: 2 | Durada: 60 hores. Associat a 

unitat de competència UC1868_2: Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure. 

 

Codi del Mòdul Formatiu: MP0410 | Nivell de qualificació professional: 3 | Durada: 120 hores. 

L'etapa de Pràctiques tindrà una durada de 120 hores totals, distribuïdes de la següent manera: 

• L'alumnat dels cursos de Monitor o Monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil no 

podrà iniciar el mòdul de pràctiques fins que no hagi cursat un trenta-tres per cent de la formació 

presencial. 
 

• El / l'alumna ha de cursar, en institució col·laboradora d'aquesta Escola, 100 hores que s'han de donar, 

ajudant al coordinador o coordinadora, en el si del desenvolupament pràctic d'Activitats de Lleure 

Educatiu amb Nens i Nenes i/o Joves en contacte directe amb els usuaris i monitors; i que en part es 

dedicaran a la participació en sessions de planificació i avaluació de l'activitat. 
 

• Les altres 20 hores restants, fins a 120, es consideren utilitzades en la redacció de l'informe o memòria 

escrita que el/la alumne/a ha de realitzar. 
 

L'etapa de pràctiques es realitza durant i/o després del període lectiu i ha de concloure amb la presentació 

de la memòria i de l'Informe d'Avaluació (de l'entitat on han estat realitzades). 

https://www.acentoformaciondocente.com/curso-director-tiempo-libre-program
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La metodologia de ACCENT Escola d'Animadors està sustentada en l'aprenentatge per modelatge 

-per l'actuació model de professor i companys- i en la vivència personal -a través de la participació 

activa en les dinàmiques, així com a partir de la reflexió crítica en el si del grup-. 

 

 on el/la participant reflexiona sobre les habilitats directives, intercanvia 

informació o experiències i practica contínuament -individualment i/o en equip- dinàmiques, 

rutines o actuacions com a mètode d'ensenyament aprenentatge. 

 

 mitjançant l'estímul d'idees i perspectives diferents recolzades en la 

curiositat personal. Resoldre situacions de diferents maneres i desenvolupar un pensament 

lateral, és a dir: veure les coses des de diferents angles. 

 

. L'estudi de documents i la posada en pràctica de dinàmiques, que tenen els 

temes tractats com a centre d'interès, són la fórmula principal. Seguim el Mètode de 

Descobriment: el participant realitza una investigació personal que el fa ser amo de les seves 

pròpies conclusions. 

 

. Pel que fa a la part teòrica, l'exposició del professor/a està guiada per 

la lectura de breus textos i/o exposicions audiovisuals, de referència sobre els temes bàsics, i 

s'acompanya del corresponent col·loqui o debat en grup. 

 

 sobre els temes tractats en cada unitat temàtica, publicats a la 

web de l'Escola, recolzen els continguts i conceptes que s'imparteixen i experimenten a classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Els recursos que el professorat aplica en la seva pràctica docent, al llarg dels diferents mòduls de 

classe lectiva de el curs, són els següents: 

• Lectura de textos i comentari. 

• Tècniques de Dinàmica de Grups: 

 

o Reptes d'Equip. 

o Dinàmiques de Introspecció personal. 

o Pràctica d'Habilitats Socials. 

o Debat cooperatiu. 
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• Pràctica de Coordinació d'Equip en Acampada amb cursos de Monitor/a de Temps Lliure. 

• Pràctiques a classe: 

 

o Disseny de Projectes. 

o Consulta de Reculls d'Activitats. 

o Sol·licitud de subvencions. 

 

• Projecció de documents Audiovisuals. 

• Enregistrament de situacions i projecció en Vídeo. 

• Documentació escrita a pàgina web: 

 

o Guia de l'alumne. 

o Dossier temàtic, de consulta o estudi fora d'horari i com a part del temari. 

o Textos d'estudi, Recursos didàctics. 

 

• Avaluació: 

 

o Tècniques de dinàmica de grups orientades a l'avaluació de coneixements, habilitats i 

actituds, individuals i grupals. 

o Qüestionaris a emplenar per Professorat i Tutors sobre competències en l'exercici de la 

funció. 

o Registre d'Assistència diari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


