
CURS:

FORMACIO EN

R Fase extensiva:
divendres

Fase Intensiva

(110 hores)

( )

de 16:00 a 21:00 i els
dissabtes de 9:00 a 14:00 i de 16:00  a 21:00
Inici el 8 d`abril (després de l`albergue)
Fi el 4 de juny

R 0 hores(4 )

2 a 4 d´abril (Alberg 25 hores)
3 i u de juny  (acampada 15 hores)

Calendari subjecte a variacions per necessitats de l'organització

Les acampades es realitzaràn segons la climatologia

Monitor dActivitats de Temps Lliure Educatiu
Infantil i Juvenil (MAT)

’

2015/16

Este   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, incidix explícitament en l’educació en valors i atén les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos,
tamb una durada de 310 hores, de les quals 150 hores son lectives i la resta (160) hores de pràctiques i per a la reatlizació
d una memòria de les pràctiques.’

Horario:

Escola d’Estiu
Camino de Vera, s/n
46022 Valencia
Tel.: 963-877-799
web:  www.upv.es/eestiu

Centro de Formación Permanente
Tel.: 963-877-751

mtl@escoladestiu.com

Preinscripció:

s

s

s

Al Centre de Formació Permanent (C.F.P.)

Fins el 10

(des que estiga disponible)

( )de març .l’ordre no assegura la plaça

Si ha més sol·licitants que  places ofertades, es

realitzarà un sorteig a la Escola d Estiu.´

Condicions:

R Tindre més de 18 anys.

Plazas:
R 30 plaçes ( 25 mínim per a la realització del curs)

Fase T rica (150 hores):
( )

eò
Dividit en tres mòduls formatius

¤

¤

¤

.

MF1867_2.

MF1868_2.

MF1866_2. Activitats d’educació en el temps lliure infantil
i juvenil (60 hores)

Processos grupals i educatius en el temps
lliure infantil i juvenil (30 hores).

Tècniques i recursos d’animació en activitats
de temps lliure (60 hores).

Fase Pràctica (160 hores)

Información General:

Continguts:

m

m

Monitor d’Activitats de Temps
Lliure Educatiu Infantil i Juvenil,

Per tal de validar el títol com
serà necessari haver cursat tots

els mòduls, realitzades les pràctiques, entregada la memoria i
aquesta evaluada com a apta.

L'alumne té un màxim de dos anys per a superar el títol.

Precio:

Membres de la U.P.V. : 300 Euros.
Altres: 350 Euros.

ALCOI

Nova

normativa

CENTRO FORMACION PERMANENTE

MES Días amb sessió

Abril

Maig

8 - 9 -15 -16 - 22 - 23 - 29 - 30

6 - 7 -14 - 20 - 28

El 23 de març, a les 16:00
es realitzarà una sessió prèvia obligatòria

La Teoria del


