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1. PRESENTACIÓ

ESCOLA D’ANIMACIÓ
Espai polièdric

Interacció amb entorns naturals valencians

Estima del nostre patrimoni cultural: material i immaterial

Professionals amb experiència, coneixement i sensibilitat

Arrelament al territori

Equip multidisciplinarA
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OFERTA DE CURSOS
MATL (Monitor/a d’Activitat de Temps Lliure Infantil i Juvenil) 

DATL (Director/a d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil)

FORMADOR D’ANIMADORS/ES

FORMACIÓ PERMANENT:
CULTURA POPULAR 
RECURSOS D’ANIMACIÓ 
CONÈIXER EL TERRITORIC
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2. SOBRE LA NOSTRA ESCOLA

2.1 QUÈ ÉS L’ESCOLA D’ANIMACIÓ?

L’Escola d’Animació d’Acció Cultural, som l’escola o�cial d’animació juvenil que ofereix la 
formació en valencià i basada en l’ideari d’ACPV. Som una entitat que genera compromís social i 
lingüístic amb el País Valencià, a través de l’animació sociocultural i les activitats de temps lliure 
infantil i juvenil.
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2.2 EN QUÈ ES BASA?

Alguns dels nostres principis són:

•	 La implicació formativa mitjançant un esperit crític i innovador

•	 El treball d’estima a la terra i de respecte del patrimoni cultural

•	 L’educació respectuosa i equitativa com a eina de transformació social

•	 El desenvolupament integral de la persona, basat en la construcció propia

•	 La facilitació de recursos per a la cooperació, participació i apoderament ciutadà

2.3 QUÈ PRETENEM?

1. Formar joves per a l’educació en el temps lliure infantil i juvenil, en la participació 
ciutadana, en l’associacionisme, en la llengua i cultura pròpies del País Valencià, tot 
dotant-los d’un repertori de recursos en valencià (cançons, jocs, tradicions…) que 
els permeta desenvolupar la seua tasca.

2. Acompanyar als i les joves en formació, per a que esdevinguen persones activistes 
i referents del jovent en l’associacionisme i la defensa de la llengua i la cultura del 
País Valencià.

3. Estimular el compromís personal i col·lectiu per l’educació popular, amb la millora 
de les condicions de vida i l’assoliment d’una plena ciutadania.
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2.4 COM HO FEM?

La formació és personalitzada i es situa en el nostre context, té en compte tant la part individual 
com la col·lectiva. Emprarem sempre el valencià com a eina de comunicació i de treball, i la 
formació serà gradual. Considerem les diferents dimensions de la persona. Emprem una gran 
diversitat de tècniques: debats, exposicions, role-playing, discussió, anàlisi, documentació, jocs, 
dinàmiques, entre d’altres.

Comptem amb plataforma on-line per enriquir i complementar la formació.

La nostra tasca passarà per les següents fases:

4
Apropament a 

l’organització, gestió, 
plani�cació, disseny i 
execució d’activitats

COM HO FAIG?
QUÈ PUC MILLORAR?

COM SOLUCIONES  
AQUESTS PROBLEMES?

Apropament a 
l’organització, 

gestió, plani�cació, 
disseny i execució 

d’activitats
 

COM HO PUC FER?

3
Coneixement de 

les funcions i eines 
sociopedagògiques

QUIN EDUCADOR/A 
VULL SER?

2
Autoconeixement 
i coneixement de 
la meua persona 

a l’entorn
 

QUI SÓC?
QUÈ VULL?

1
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2.5 COM S’ORGANITZEM?
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2.6 ON DESENVOLUPEM LA NOSTRA TASCA?

A l’Octubre Centre de Cultura Contemporània (Octubre CCC) i als espais que es sol.licite.

2.7 PER QUÈ FORMAR-TE AMB NOSALTRES?

•	 Proporcionem un ambient proper i familiar.

•	 Parlem la teua llengua.

•	 Aportem una visió critica i oberta de la realitat.

•	 Proporcionem experiències riques des de diferents àmbits d’actuació social. 

•	 El nostre equip té una gran capacitat de facilitació de tècniques i recursos.

•	 Treballem per fer xarxa.

•	 Desenvolupem la nostra tasca en interconnexió amb entitats actives al sector.

•	 Les nostres instal·lacions permeten plani�car activitats de tota mena: espai exterior i 
interior, obert i tancat, per parlar en públic o per estar en un ambient de recollida, de 
gran i xicoteta extensió, i molt més.



Acció Cultural del País Valencià Escola d’animació - Dossier de serveis 2019-2020 8

3. ELS CURSOS QUE T’OFERIM

3.1 MONITOR/A D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL (MATL)

Descripció

El curs de Monitor/a et capacita per desenvolupar activitats educatives i d’oci  en el temps lliure 
amb infants i joves. Permet l’obtenció del títol corresponent expedit per l’Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ-Generalitat Jove)



Acció Cultural del País Valencià Escola d’animació - Dossier de serveis 2019-2020 9

Codi Moduls formatius

Hores

Hores lectives Pràctiques

Presencials A distància Actives Memòria

MF1866_2 Activitats d’educació en el 
temps lliure infantil i juvenil 40,2 19,8 - -

MF1867_2
Processos grupals i 
educatius en el temps lliure 
infantil i juvenil.

20,1 9,9 - -

MF1868_2
Tècniques i recursos 
d’animació en activitats de 
temps lliure.

40,2 19,8

MP0270

Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals de 
dinamització d’activitats de 
temps lliure educatiu 
infantil i juvenil.

144 16

Subtotal 100,5 49,5 144 16

TOTAL 310

Continguts i durada

El curs MATL té un total de 310 hores, repartides en un part lectiva (150h) i una pràctica  (160h) 
Els continguts s’adequaran a allò establert al Decret 86/2015, de 5 de juny , del Consell, pel que 
es desenvolupa reglamentariament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 
Joventut de la Comunitat Valenciana. 

S’organitzen d’esta forma: 

Places

Màxim 30 persones. 
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Requisits per accedir

Haver complit 16 anys abans de l’inici del curs i 18 anys abans de la �nalització del curs.

Calendarització i horari

El calendari i els horaris s’acordaran de forma particular entre l’entitat que contracta el curs i 
l’Escola per organitzar la part part lectiva. 

Part lectiva
La part lectiva es pot organitzar entre 10 i 20 sessions de 4 a 10 hores. Es poden organitzar 
en dos modalitats: 

· Continuat:
Entre setmana
Cap de setmana

· Intensiu: 
A deteriminar segons demanda

Part de pràctiques
La part de pràctiques es pot realitzar durant un període de 2 anys. L’Escola d’Animació 
facilitarà un llistat d’entitats on es poden fer les pràctiques, però també es poden realitzar en 
entitats que busquen els alumnes. 

Processos

Una volta concretades i acordades les dates de sessions hi ha que comunicar el curs a l’IVAJ amb 
un mínim de dos mesos d’antelació a l’inici del curs.
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3.2 DIRECTOR/A D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL (DATL)

Descripció

Aquest curs et capacita per plani�car, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de 
temps lliure educatiu i l’obtenció del títol corresponent expedit per l’Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

Continguts i durada

El curs DATL te un total de 410 hores, repartides en un part lectiva (290h) i una pràctica  (120h) 
Els continguts s’adequaran a allò establert al Decret 86/2015, de 5 de juny , del Consell, pel que 
es desenvolupa reglamentariament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 
Joventut de la Comunitat Valenciana 

S’organitzen d’esta forma:

Codi Moduls formatius

Hores

Hores lectives Pràctiques

Presencials A distància Actives Memòria

MF1867_2
Processos grupals i educatius 
en el temps lliure infantil i 
juvenil.

20,1 9,9 - -

MF1868_2
Tècniques i recursos 
d’animació en activitats de 
temps lliure.

40,2 19.8 - -

MF1869_3

Plani�cació, organització, 
gestió i avaluació de 
projectes educatius de temps 
lliure infantil i juvenil.

80,4 39,6 - -

MF1870_3
Coordinació i dinamització 
de l’equip de monitors/es de 
temps lliure

53,6 26,4 - -

MP0140 Modul de pràctiques 108 12

Subtotal 194,3 95,7 108 12

TOTAL 410 hores
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Places

Màxim 30 persones. 

Requisits per accedir

Tindre el títol de MATL o ser major d’edat i acreditar experiència pràctica en activitats de temps 
lliure educatiu.

Calendarització i horari

El calendari i els horaris s’acordaran de forma particular entre l’entitat que contracta el curs i 
l’Escola per organitzar la part part lectiva. 

Part lectiva
La part lectiva es pot organitzar entre 10 i 40 sessions de 4 a 10 hores. Es poden organitzar 
en dos modalitats: 

· Continuat:
Entre setmana
Cap de setmana

· Intensiu: 
A deteriminar segons demanda

Part de pràctiques
La part de pràctiques es pot realitzar durant un període de 2 anys. L’Escola d’Aimació 
facilitarà un llistat d’entitats on es poden fer les pràctiques, però també es poden realitzar en 
entitats que busquen els alumnes. 

Processos

Una volta concretades i acordades les dates de sessions hi ha que comunicar el curs a l’IVAJ amb 
un mínim de dos mesos d’antelació a l’inici del curs.
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3.3 FORMADOR/A D’ANIMADORS

Descripció

Aquest curs et capacita per programar, impartir i avaluar sessions formatives en els cursos 
regulats per l’IVAJ i l’obtenció del certi�cat corresponent expedit per l’Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ-Generalitat Jove)..

Continguts i durada

El curs de Formador/a d’Animadors te un total de 60 hores, repartides en un part lectiva (48h) i 
una pràctica ( (12h) Els continguts s’adequaran a allò establert al Decret 86/2015, de 5 de juny , 
del Consell, pel que es desenvolupa reglamentariament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana 

S’organitzen d’esta forma:

Codi Moduls formatius

Hores

Hores lectives Pràctiques

Presencials A distància Actives Memòria

MFFA0_1

Fonamentació i contextualització 
dels cursos bàsics d’animació uvenil 
en el marc sociocultural institucional 
i normatiu

12 - -

MFFA0_2 Metodología pròpia de la formació 
en animació 24 - -

 MFFA0_3
Programació, desenvolupament i 
avaluació de sessions formatives en 
cursos d’animació

12 - -

MP0140 Modul de pràctiques 12

Subtotal 48 0 12 0

TOTAL 60 hores
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Places

Màxim 30 persones. 

Requisits per accedir

Tindre el títol de Director/a o tindre formació en alguna de les matèries que s’imparteixen i haver 
complit 21 anys.

Calendarització i horari

El calendari i els horaris s’acordaran de forma particular entre l’entitat que contracta el curs i 
l’Escola per organitzar la part part lectiva. 

Part lectiva
La part lectiva es pot organitzar entre 5 i 12 sessions de 4 a 10 hores. Es poden organitzar en 
dos modalitats: 

· Continuat:
Entre setmana
Cap de setmana

· Intensiu: 
A deteriminar segons demanda

Part de pràctiques
La part de pràctiques es pot realitzar durant un període de 2 anys. L’Escola d’Aimació 
facilitarà un llistat d’entitats on es poden fer les pràctiques, però també es poden realitzar en 
entitats que busquen els alumnes. 

Processos

Una volta concretades i acordades les dates de sessions hi ha que comunicar el curs a l’IVAJ amb 
un mínim de dos mesos d’antelació a l’inici del curs.



Acció Cultural del País Valencià Escola d’animació - Dossier de serveis 2019-2020 15

3.4 CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT

Descripció

Aquesta formació amplía, complementa i  actualitza els continguts dels cursos de formació 
o�cial, en base a l’ideari d’ACPV i l’obtenció del certi�cat corresponent emés per l’Escola 
d’Animació d’ACPV.

Continguts i durada

•	 BLOC DE  CULTURA POPULAR

•	 BLOC DE RECURSOS D’ANIMACIÓ

•	 BLOC D’ARRELAMENT I CONEIXEMENT DEL TERRITORI

Requisits per accedir

Tindre un dels certi�cats de formació bàsica en animació de temps lliure infantil i juvenil. 

Durada

De 15 a 50 hores, segons el curs.

Calendarització i horari

Segons demanda i continguts.


