CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL CARÀCTER EXCEPCIONAL DELS CURSOS NO
PRESENCIALS D'ANIMACIÓ JUVENIL ( MAT I DAT), ACREDITATS PER L'IVAJ, AMB MOTIU
DEL COVID-19.

CURS DE MONITOR O MONITORA D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I
JUVENIL (MAT)
CURS DE DIRECTOR O DIRECTORA D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL
I JUVENIL (DAT)

La present circular s'emet per a informar les escoles d'animació juvenil reconegudes per l'IVAJ i al
seu alumnat de les característiques excepcionals d'una sèrie de cursos “no presencials” acreditats
oficialment, que tenen unes característiques especials, a causa de la pandèmia COVID-19.
1.- En la Comunitat Valenciana, l'IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) és l'organisme
responsable de l'acreditació de la formació en matèria d'animació juvenil, els cursos MAT i DAT
regulats en l'article 35 del Decret 86/2015. En aquest article s'estableix l'estructura, la duració, els
continguts d'aquests cursos i no es contempla la formació no presencial total d'aquests.
2. Vista la situació excepcional causada pel Covid19, i seguint les instruccions establides en la
normativa estatal que regula l'estat d'alarma, des de la Direcció General de l'IVAJ s'ha autoritzat
una sèrie d'Escoles d'animació juvenil a iniciar cursos de forma no presencial, amb unes
característiques especials.
3. L'estructura d'aquesta mena de curs excepcional no presencial continua sent modular, podentse distingir entre uns mòduls formatius que són teòrics i un mòdul de pràctiques professionals no
laborals. No obstant això ha de fer-se constar el següent:
a) En el moment en què les autoritats pertinents establisquen les mesures per a retornar a la nova
normalitat, el curs tindrà un caràcter presencial. És a dir, que els mòduls formatius pendents de
termini per a finalitzar, es realitzaren de manera presencial en les dates i horari indicades per
l'Escola.
b) Amb caràcter preceptiu, els cursos no presencials hauran de preveure un mínim de 30 hores
PRESENCIALS OBLIGATÒRIES, repartides en 5 sessions, que es realitzaran quan les
autoritats competents determinen la possibilitat de reprendre les activitats docents, així com amb
les condicions en les quals aquestes puguen realitzar-se. Aquestes classes presencials són
necessàries per a avaluar les capacitats de l'alumnat en l'acompliment de les tasques objecte del
curs i es realitzaran prèviament a l'inici per l'alumnat de les pràctiques professionals no laborals.
El caràcter excepcional de la formació no presencial dels cursos d'animació juvenil es mantindrà
mentre duren les mesures establides per les autoritats sobre la suspensió de les activitats docents
presencials. Quan finalitze aquesta suspensió o s'establisquen altres mesures, s'indicaran noves
instruccions per als cursos no presencials.
c) El mòdul de pràctiques laborals no professionals es desenvoluparà, en tot cas, presencialment i
amb les hores establides, en activitats de temps educatiu infantil i juvenil i seguint les instruccions
que es facilitaren.

CSV:9VRBEY3T-M46TQUPX-J666EAV6

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VRBEY3T-M46TQUPX-J666EAV6

INFORMACIÓ ESPECIFICA PER A l'ALUMNAT
Els cursos han d'estar organitzats per una ESCOLA D'ANIMACIÓ JUVENIL reconeguda per l'IVAJ,
en la qual s'ha realitzat la inscripció de l'alumnat. Els cursos de MAT i DAT han d'estar acreditats
per l'IVAJ, que és l'organisme responsable de l'expedició del diploma a l'alumnat APTE. Les
característiques del curs estan establides en el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell. A
continuació informem dels aspectes a tindre en compte:
A) DURACIÓ I ESTRUCTURA
El curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil tindrà
una duració de 310 hores, i consta dels següents mòduls formatius:
a ) MF1866_2. Activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil (60 hores).
B ) MF1867_2. Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores).
c) MF1868_2. Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure (60 hores).
d) MP0270. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de temps
lliure educatiu infantil i juvenil (160 hores)

El Curs de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil tindrà
una duració de 410 hores, i contindrà els següents mòduls formatius:
a) MF1867_2. Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores).
b) MF1868_2. Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure (60 hores).
c) MF1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure
infantil i juvenil (120 hores).
UF1947. Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l'entorn social (50 hores).
UF1948. Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure (70 hores).
d) MF1870_3. Coordinació i dinamització de l'equip de monitors/as de temps lliure (80 hores).
e) MP0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de
temps lliure educatiu infantil i juvenil (120 hores).

B) CAPACITACIÓ
Una vegada finalitzat el curs MAT esperem que estigues preparat per a exercir les tasques d'un
monitor o monitora, perquè hauràs de ser competent “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, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint
explícitament en l'educació en valors, i ateses les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de
riscos.”
Una vegada finalitzat el curs DAT esperem que estigues preparat per a exercir les tasques d'un
director o directora, perquè hauràs de ser competent “per a planificar, organitzar, gestionar,
dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els
seus aspectes, així com assumir la creació, el control i la dinamització de l'equip de personal
monitor”.
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INFORMACIÓ ESPECIFICA PER A LES ESCOLES
A) AVALUACIÓ
L'IVAJ estableix en la normativa vigent els següents criteris:
a) Participació: es valorarà l'aprofitament i la qualitat de la participació, tenint en compte que
l'assistència mínima, per a poder ser avaluat, haurà de superar el 85% de les hores lectives.
En aquest cas, com estem en procés de formació no presencial, “l'assistència física” no existeix
com a tal. Per això, la participació virtual en el curs és obligatòria, tot l'alumnat haurà de treballar
els continguts establits en cada mòdul formatiu seguint les instruccions establides per l'escola,
(terminis, activitats concretes, etc.).
b) Qualificació en cadascuna de les unitats de competència associada als mòduls formatius
establits.
Per a ser apte en un mòdul formatiu, l'alumnat serà avaluat en cadascun dels continguts que
formen part del mòdul per part del professorat, en funció dels objectius i criteris d'avaluació
establits.
c) Idoneïtat per a la funció: es valorarà el conjunt d'actituds i aptituds per a l'exercici de les
funcions per a les quals capacita el curs, tenint en compte l'informe d'avaluació de les pràctiques i
la memòria.
En aquest cas, a través de les tutories no presencials, els xats, els treballs i intervencions en els
fòrums establits, així com en les sessions presencials obligatòries i en unes altres que es puguen
realitzar, el professorat de l'escola avaluarà a cada alumne o alumna en la fitxa de seguiment
d'aquest. Per a això tindrà en compte:
- La memòria de pràctiques, realitzada individualment per l'alumnat.
- L'informe realitzat per la persona tutora de pràctiques, que emetrà la qualificació corresponent
d'APTE o NO APTE.
Si la memòria de pràctiques no complira amb els requisits i criteris de qualitat exigibles, el tutor o
la tutora o, en el seu cas, l'IVAJ, a través de les escoles, li la retornarà a l'alumnat amb les
indicacions pertinents perquè millore aquells aspectes que siguen necessaris. La memòria de
pràctiques en aquesta mena de formació és fonamental perquè recull l'aprenentatge, la
capacitació, idoneïtat, la valoració del curs realitzat i l'experiència pràctica vivenciada per
l'alumnat.

B) CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES DELS CURSOS:
Inscripció: Un alumne no podrà matricular-se en dos cursos alhora de monitor o monitora i de
director o directora. S'ha de recordar que per a matricular a un alumne en un curs ha d'estar en
possessió dels requisits establits en la normativa vigent.
Alumnes menors d'edat : L'alumnat que siga menor d'edat, no podrà realitzar les pràctiques fins
que tinga els 18 anys complits.
Diplomes: L'alumnat de les escoles d'animació juvenil que participe i assistisca al curs de Monitor
o Monitora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, i de Director o Directora
d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, regulats en el Decret 86/2015, de 5 de juny,
del Consell, i supere l'avaluació corresponent, tindrà dret a l'obtenció del diploma acreditatiu de la
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formació adquirida, expedit per l'IVAJ. Serà requisit imprescindible per a expedir el diploma que
l'alumne/a siga major d'edat.
Horari: Es tracta d'una formació virtual en línia, per consiguente l'alumnat té uns terminis
determinats per les escoles per a treballar els continguts dels diferents mòduls que configuren el
curs. No es pot recuperar hores. Si un alumne no supera un mòdul no pot ser apte en el curs. En
aquesta mena de formació es valora la participació, la implicació i creativitat de l'alumnat a l'hora
de participar o treballar les activitats proposada, no la “assistència” presencial.
Plataforma virtual: l'escola haurà d'informar l'alumnat del funcionament de la plataforma virtual,
així com acompanyar a l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge, resolent els dubtes.
Temps per a desenvolupar els cursos no presencials: L'alumne o alumna està matriculat en un
curs concret, en unes dates establides i ha de finalitzar cada mòdul formatiu del curs en el termini
establit.
Finalment, els cursos afectats per aquesta circular hauran de complir amb els requisits establits en
la normativa vigent per a presentar a l'IVAJ la documentació corresponent, així com comunicar, al
més prompte possible, qualsevol canvi o modificació d'aquests.

El Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

Firmado por Jesús Martí Nadal el
11/05/2020 20:31:06
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