Jornades celebrades a València, els dies 22 i 23 de febrer de 2018, sobre avaluació i
seguiment dels cursos de Monitor o Monitora i de Director o Directora d’activitats de temps
lliure educatiu infantil i juvenil. Itineraris i Equivalències entre titulacions
Dijous 22 de febrer
9.30h. Benvinguda i Presentació de la nova llei de Polítiques integrals de Joventut. Jesús Martí
Nadal. Director General de l’Institut Valencià de la Joventut.
10.00h Presentació d’itineraris formatius que condueixen a les titulacions equivalents per als equips
d’animació d’activitats de temps lliure.
- Disseny, organització, seguiment i avaluació del certificat de professionalitat de Dinamitzador/a i
Director/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Equivalències. Jesús Cabezos
Fernández. Cap de Secció de Planificació de la Sotsdirecció General de Formació Professional
per a l'Ocupació, de la Direcció General d'Ocupació i Formació.
- Disseny, organització, seguiment i avaluació del Cicle formatiu de grau superior de Tècnic/a
superior en Animació Sociocultural i Turística i del de Tècnic/a Superior en Ensenyament i
Animació Socioesportiva. Equivalències. Ricard Català i Gorgues.Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport.
12.00h Pausa Cafè.
12.30h RECONOCE. (Reconocimiento de las competencias y habilidades, obtenidas a través de la
acción voluntaria). David Arduengo. Coordinador del Programa.
13.30h Posada en comú dels itineraris formatius en matèria d’animació juvenil.
16.30h Grups de treball: Avaluació:
- Formació no-presencial
- Modul de practiques professionals laborals no professionals
- Requisits d'accés al cursos. Admissió de l’alumnat. Professorat dels cursos (requisits per a
impartir la formació presencial i la no-presencial)
- Organització i temporalització dels continguts dels mòduls formatius
- Seguiment del procés formatiu i avaluació dels cursos
18.00 Pausa cafè
18.30 Posada en comú dels grups de treball
Divendres 23 de febrer
9.30h. Presentació del Pla de suport i promoció a les entitats juvenils 2017-2020. Les entitats
juvenils titulars d’escoles d’animació juvenil.
10.00h Continuació dels grups de treball: Propostes.
12.00h Pausa Cafè.
12.30h Posada en comú dels grups de treball.
13.30h Acomiadament i lliurament de certificats

