COM MILLORAR LA GESTIÓ DE LES ASSOCIACIONS JUVENILS:
OBLIGACIONS DOCUMENTALS I NORMATIVA

ESCOLA D’ANIMACIÓ JUVENIL DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE CASES DE JOVENTUT
C/ José Luís Lazkanoiturburu Korkostegi 14 CP: 46940 Manises (Valencia) Tlf: 961144415 e-mail:
escola@casesdejoves.org
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 Duració
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1. OBJECTIUS
 Conéixer la legislació vigent en materia associativa per a entitats juvenils: deures i
obligacions
 Conéixer els procediments davant de l´administració
 Conéixer les obligacions per a les associacions en materia de transparencia i la manera
de respondre a les mateixes d´acord amb la seua singularitat

2. CONTINGUTS
 Legislació vigent associacions juvenils
 Com organitzar l´arixiu i la documentació de la nostra associació
 Identificació i classificació dels documents obligatoris
 Com fer els tràmits administratius necessaris per a posar al dia la documentació de la
entitat
 Transparència com a necessitat i bones practiques en les associacions
 Criteris de subjecció al régim de tranparència

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 la detecció i la respota a les necessitats del moviment associatiu,
oferint recursos per a la millora i la autonomía de les persones en la gestió de la seua entitat
juvenil
Els continguts arrepleguen la normativa vigent e informació actualitzada sobre els
deures i obligacions del moviments associatiu.
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 Com millorar la gestió de les associacions
juvenils: obligacions documentals i normativa és a partir del mes de
setembre 2019 a les províncies de Castelló i València

