Com treballar l'oci educatiu
amb adolescents

BASES CONVOCATÒRIA ACTIVITAT FORMATIVA
Denominació: Com treballar l'oci educatiu amb adolescents
Codi: 171800401B
Modalitat: presencial
Nombre d’hores: 40
Nombre de places: 25
Dirigit a: tècnics d'animació sociocultural, animadors juvenils, directors d'activitats de temps lliure, monitors
de temps lliure i monitors d'activitats de temps lliure, d’ambdós sexes.
Objectius
Analitzar els possibles camps d'actuació amb adolescents per a treballar-ne la socialització. Explicació de
metodologia de treball amb adolescents en el temps lliure. Donar a conéixer les tècniques participatives com
a instrument per a treballar l'educació en valors. Facilitar instruments de planificació i d’organització de la
tasca d'educació en el temps lliure.
Continguts
Dinàmica de grups. Conceptes bàsics per al treball amb grups.
Treball amb adolescents. Definicions. Captació d'usuaris. Espai i organització. Treball en hàbits de
participació. Educació en valors.
Associacionisme.
Planificació i organització del treball.
Voluntariat.
Metodologia
Divisió grups de treball. Cada grup resoldrà un bloc de preguntes durant un temps limitat. Posada en comú i
debat. Posteriorment el professor o professora farà una síntesi del que s'ha treballat, i farà aportacions i
explicacions d'instruments concrets de treball que es poden utilitzar.
Avaluació
Per a l'obtenció del certificat d'aprofitament s'haurà d'assistir al 80% de la durada total del curs. S’hi
realitzaran supòsits pràctics i es valorarà el treball en grups basant-se en indicadors establits: lideratge del
treball, aportacions a l'avanç del grup, aportacions de síntesi, aportacions d'anàlisi, aportacions en la
resolució de conflictes, aportacions de millora de l'ambient de treball... Hi haurà una prova escrita després de
cada bloc de treball per tal de reforçar-ne el contingut bàsic.
Lloc de celebració
Centre Municipal de Joventut, c/ Puerto Rico, 42, de València.

Dates de realització i horari
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21 d’octubre: de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 18.30 h; 28 d’octubre: 9.00 a 14.00 h
i de 15.30 a 17.30 h; 4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 9.00 a 14.00 h.
Requisits
S’ha d’estar en possessió de la titulació de Batxillerat o equivalent, i d’algunes de les titulacions citades en
l'annex II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, que desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de
30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat.
Tots aquests requisits i cadascun dels mèrits indicats en els apartats del barem s’han de reunir fins al dia de
la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Presentació de sol·licituds i termini
Des del 4 d’octubre fins al 16 d’octubre de 2017, inclusivament.
El curs es sol·licitarà en el campus virtual de l'IVAJ (www.ivaj.es/temajove) .
A la sol·licitud, s’hi adjuntarà el currículum i una carta de motivació en 1 sol document en format pdf, que
s’anomenarà amb les inicials del nom i el primer cognom. Si no s’aporta aquest document no es
procedirà a valorar-lo.
Qualsevol consulta es resoldrà a través del correu coordinaciosij@gva.es

BAREM
Currículum: fins a un màxim de 12 punts
FORMACIÓ: la puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 12 punts.
Només es tindrà en compte el nivell més alt justificat.
Coneixements de valencià: fins a un màxim de 3 punts
Valencià elemental o A2: 1 punts.
Valencià mitjà o C1: 2 punts.
Valencià superior o C2: 3 punts.
El coneixement de valencià s’acreditarà mitjançant la presentació del corresponent certificat expedit,
homologat o revalidat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Assistència a cursos impartits per escoles d'animació reconegudes oficialment i relacionats amb el treball
amb adolescents o joves (màxim 3 punts).
De 15 o més hores: 0,2 punts.
De 25 o més hores: 0,5 punts.
De 50 o més hores: 1 punt.
De 75 o més hores: 1,5 punts.
De 100 o més hores: 2 punts.
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Els cursos s'acreditaran mitjançant certificats o títols en què s'especifique l'entitat
atorgant, la persona beneficiària i la durada.
EXPERIÈNCIA: la puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 6 punts.
- Treballar en un projecte d'oci educatiu amb adolescents o joves, 0,02 punts per cada 10 hores de contracte.
Màxim, 3 punts.
Per a la valoració d’aquest apartat s’aportarà l’original o una còpia confrontada de la vida laboral o el/s
contracte/s, en què hauran de constar les hores.
- Haver sigut voluntari/ària en alguna entitat inscrita en el Registre d’ Associacions de la Comunitat
Valenciana: 0,02 punts per cada 10 hores de de servei voluntari en un projecte amb joves o adolescents.
Màxim 3 punts.
Per a la valoració d’aquest apartat s'aportarà un certificat de l'entitat on s'ha realitzat el voluntariat en què
constaran les hores i les dades de contacte de la persona responsable de l'activitat del voluntariat.

CARTA DE MOTIVACIÓ
fins a un màxim de 8 punts
Les persones candidates presentaran una carta de motivació en què explicaran els motius pels quals volen
fer el curs.
La persona signant declara que totes les dades incloses en la sol·licitud i en el currículum són certes i es
compromet a presentar-ne els documents justificatius que, si escau, se li sol·liciten.
Resolució d’empats
Els empats que es produïsquen es dirimiran amb l’adjudicació de la plaça atesos els criteris següents amb
caràcter successiu:
1r. S’adjudicarà a la persona a què haja obtingut major puntuació en algun dels mèrits que a continuació
s’assenyalen, segons l’ordre de preferència següent:
a) Formació
b) Experiència
c) Carta de motivació
2n. Si persisteix l’empat s’adjudicarà per ordre d’entrada de la sol·licitud.

L’IVAJ podrà cancel·lar l’acció formativa o canviar les dates o lloc de realització per falta de demanda,
assistència o qualsevol altra causa.

Web: http://www.ivaj.es/temajove
Facebook: GVAivaj
Twitter: @GVAivaj
Instagram: @GVAivaj

