CURS MONITOR/A D´ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU
INFANTIL I JUVENIL

Escola d’animació de Federació Valenciana de Cases de Joventut
Camí de les Simetes 14. 46940 Manises,
Tel: 961144415
escola@casesdejoves.org

Escola reconeguda per la Generalitat Valenciana l’1 de febrer de 1996 segons Decret
19/85 del 23 de febrer de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Escola d’animació Federació Valenciana de Cases de Joventut

L’Escola de Formació de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat
Valenciana (FCJCV) fou reconeguda i homologada l’1 de febrer de 1996
pel Decret 19/85 per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

L'Escola està dins de l'àrea de formació de la FCJCV i a més dels cursos
de monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu (MAT) i Director/a
d'activitats (DAT), organitzem monogràfics de formació, trobades,
seminaris, xerrades, intercanvis, publicacions i altres activitats
relacionades amb la formació del voluntariat.

Els nostres objetius:


Empoderar
a
la
joventut,
tornar-los
la
confiança,
que
assumisquen la responsabilitat d'organitzar-se per a millorar les seues
vides i la realitat que els envolta, generant voluntariat i fomentant
l'associacionisme.



Educar en valors laics i progressistes.

La nostra metodologia
L’Animació Sociocultural


Connexió amb la realitat, transformació social des de la participació de
les persones i l'educació en valors.



generant grups.



amb un projecte concret: Esplais, Centres Juvenils, Cases de Joventut,..

El nostre ideari és l'ideari de la Federació de Cases de Joventut i per tant les
nostres activitats van dirigides a l'educació en la participació, la igualtat, el
rebuig a la violència, el rebuig a l'abús del consum de drogues i altres
addiccions, la defensa de la naturalesa, la solidaritat, la tolerància, la
integració i contra l'explotació laboral.
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El que suposa que a L’ESCOLA D’ANIMADORS/ES DE LA FCJCV

ASPECTES GENERALS


Durada del curs 310 hores: 150h de l’etapa lectiva i 160h de l’etapa pràctica.

Requisits d’accés: tindre 16 anys abans del inici del curs.

Aquest curs capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure
educatiu, dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una
organització, aplica les tècniques específiques d'animació grupal, incideix explícitament en
l'educació en valors i atén les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
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OBJECTIU

Adquirir els coneixements necessaris, teòrics i pràctics, per a poder
desenvolupar activitats d'animació sociocultural en un projecte de temps lliure
com a monitor/a de xiquets-es i/o joves.
METODOLOGIA


La metodologia bàsica de treball durant el curs estarà fonamentada en l'estructura
de “grups de treball”, bé aleatoris o bé per projectes a realitzar, amb posteriors
posades en comú.

El treball dels/les alumnes en grups xicotets es guiarà tant pel material què es
lliure, com per les intervencions del professor, què adoptarà així un paper d'element
motivador i recurs de cara a l'alumne.

Un esquema del què expliquem és el següent:


Respecte a les tècniques participatives que s’utilizaran durant el curs amb el grup
d’alumnes tindrem les següents:

-

Discussió en petits grups.
Debats sobre suposts o casos pràctics.
Recursos lúdics.
Tècniques audiovisuals.
Anàlisi de documents.
Treballs pràctics.
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PROGRAMA DE CONTINGUTS

S'organitza en tres mòduls formatius tèorics i un mòdul de pràctiques
professionals que són:

MF1866_2 (60h). Activitats d´educació en el temps lliure infantil i juvenil

MF1867_2 (30h) Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil

MF1868_2 (60h) Técniques i recursos d´animació en activitats de temps lliure

MP0270 (160h) Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització
d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

ETAPA TEÒRICA
Els 3 mòduls formatius tindran una durada total de 150h, de les quals hi hauran
hores presencials i no presencials/online (distribuïdes convenientment en cada
mòdul ). Les hores no presencials no podran superar el 33%.

ETAPA DE PRÀCTIQUES

1. La duració del mòdul de practiques será de 160 hores.
2. L'alumnat no podrà iniciar el mòdul de pràctiques fins que no tinga cursat un
30% de la formació presencial.
3. Cada alumne/a tindrà assignat un tutor/a de pràctiques en el curs on les
realitze.
4. L'alumnat haurà d'elaborar una memòria de pràctiques que inclourà les
fases de preparació, realització i avaluació de l'activitat que ha dut a terme, que
serà avaluada i custodiada per l'escola d'animació juvenil.
5. El límit per a presentar tota la documentació serà un mes abans de la
finalització del curs, és a dir, transcorreguts tres anys des de la finalització dels
mòduls formatius.
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AVALUACIÓ

1.- Participació de l'alumnat. Valorant-se en les dues etapes, l'assistència que
no serà inferior al 85% del total d'hores. Participació i implicació en les sessions
del treball del curs.
2.- Assimilació dels continguts. Valorant-se mitjançant treballs, exercicis i
proves, algunes de les quals serà individualitzada i per escrit i mitjançant la
memòria de pràctiques. Es valorarà per mòduls formatius
3.- Idoneïtat per a la funció: actituds i aptituds personals per a complir la tasca
de monitor/a.

PRESSUPOST

El preu total del curs de Monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i
juvenil és de 4.800 EUR.
Inclou: 160 hores de formació teòrica, sessions amb professorat especialitzat,
materials per a la formació, material de les sessions, matrícula, gestió,
coordinació, orientació i seguiment bàsic durant el període de pràctiques i
assessorament per a la realització de la memòria.
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