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1. OBJECTIUS
 Identificar estratègies i mètodes educatius que fomenten la participaciò i la vivencia en
les activitats d´oci educatiu amb adolescents
 Diferenciar els usos del temps lliure en la joventut, valorant les repercussions socials i
educatives en entorns diversos
 Facilitar instruments i estratègies de treball amb grups d´adolescents dins del model
europeu d´oci educatiu
 Identificar els conceptes entorn de l´educació, socilització i participació aplicables en el
marc d l´educació en valors en el temps lliure amb adolescents

2. CONTINGUTS
 Característiques de l'adolescència
 Model europeu d´oci educatiu amb adolescents
 Com educar als adolescents per a la participació
 La participacó dels adolescents dins dels centres juvenils
- gestió d´espais i equipaments
- projectes de temps lliure
 Metodologies per a treballar valors en el temps lliure
 Estratègies de treball amb el grup

3. METODOLOGÍA
La metodologia dels nostres cursos està basada en la participació del grup, en les seues
necessitats i en l'anàlisi de la realitat que ens envolta. Amb la finalitat de millorar l'atenció, la
implicació i l'adquisició de coneixements ens basem en un aprenentatge cooperatiu on el
treball en xicotet i gran grup té una gran rellevància.
El curs possibilita l'adquisició d'eines i estratègies que ens permeten fomentar la
participació dels adolescents en els centres juvenils.
Per a tot aixó utilitzarem tècniques que ens permeten posar en pràctica els continguts
del curs, com:
* Dinàmica de grups
* Grups de treball
* Connexió amb la realitat
* Plujes d´idees
* Debats

4. DADES D´IMPARTICIÓ
La proposta per a realitzar la formació de Centres juvenils amb model europeu d´oci
educatiu amb adolescents és a partir del mes de setembre de 2019 a les províncies de Castelló
i València

