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ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA 
PRIMER SEMESTRE DEL CURS 2018-19 

Curs de monitor i monitora  d'activitats de temps lliure  
educatiu infantil i juvenil 

Continguts 

El curs prepara a l'alumne per a intervenir de manera educativa en activitats de temps 
lliure infantil i juvenil, capacitant-ho per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats 
d'oci infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, 
mitjançant de l'aplicació de les tècniques específiques d'animació grupal, amb una 
incidència explícita en l'educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de 
seguretat i prevenció de riscos 

Professorat 

Felip Kervarec Zaragozá 
• TASOC, Animador Juvenil, Formador d'animadors i Formador de formadors 
• Experiència com a docent en 36 cursos de MAT 
• Experiència com a coordinador de projectes des de l'any 2000 
Lidón Forcada Escrig 
• Grau en Pedagogia, TASOC, Formador d'animadors i Formadora de formadors 
• Experiència com a docent en 36 cursos de MAT 
• Experiència com a directora de projectes des de l'any 2000 
Juan Francisco Balaguer Fernández 
• Llicenciat en Educació Física, TAFAD, Animador Juvenil i Formador d'animador 
• Experiència com a docent en 19 cursos de MAT 
• Experiència com a coordinadora d'activitats mediambientals des de l'any 2005 
• És especialista en activitats diverses, el camp, la natura, les activitats físiques... etc. 
Olga Calduch Bueso 
• Diplomada en Magisteri de Primària, ATENSO, Animadora Juvenil i Formador 
d'animadors 
• Experiència com a docent en 6 cursos de MAT 
• Experiència com a coordinadora d'activitats dónes de l'any 2012 
Jennifer Moreno Castillo 
• Diplomada en Psicologia, Animadora Juvenil i Formador d'animadors 
• Experiència com a docent en 5 cursos de MAT 
• Experiència com a coordinadora d'activitats dónes de l'any 2010 
Rafa Gallent Mezquida 
• Llicenciat en Belles Arts i Animadora Juvenil 
• Experiència com a docent en 3 cursos de MAT 
Alexis Imbernon Chabrera 
• Animadora Juvenil i Formador d’Animadors 
• Experiència com a docent en 5 cursos de MAT 
Estefania Kervarec Zaragozá 
• Ingeniera Tècnica en Disseny Industrial i Animadora Juvenil 
• Directora de l’Escola mÓn màgic 
Vicente Javier Valls Martínez 
• Diplomat en Magisteri d’Educació Física i Grau de Mestre Primària 
• Experiència com a docent des del 2004 a l’Universitat Jaume I 

Dates Del 28 de gener  fins al 13 de març de 2019. 

Dies 28 i 30 de gener, 1,4,6,8,11,13,15,18,20,25 i 27 de febrer, 1,4,6,8,21,11 i 13  de març. 

Horari Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 21 hores  

Lloc Pavelló poliesportiu 
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Preu 

Estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d’empreses vinculades: 180 euros 
Familiars de primer grau de la comunitat universitària i empreses de serveis de l’UJI: 
180 euros 
AlumniSAUJIpremium: 180 euros 
Altres col·lectius: 250 euros 

Places 20 mínim i 35 màxim 

Avaluació 

Criteris d'avaluació de l'alumnat: 
• Participació: s'observarà i valorarà l'aprofitament i la qualitat de la participació. Es valorarà el 
comportament actiu o passiu que realitza l'alumnat durant l'etapa lectiva (amb el professorat i la resta 
d'alumnat) per a poder ser avaluat, haurà de superar el 85% de les hores lectives 
• Qualificació en cadascuna de les unitats de competència associada als mòduls formatius establits 
• 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. 
• Conducta apropiada: davant una conducta inadequada de l'alumnat (falta de respecte, actituds 
negatives...), el professorat té la potestat de decidir si continua o és expulsat de la sessió. Serà la persona 
coordinadora del curs qui valore si, en aqueixes circumstàncies, aqueixa persona continue posteriorment 
l'assistència o no. 

Crèdits Convalidable per 2 crèdits optatius 

Durada 

Nombre total d’hores: 310 hores 

Teòriques: 

M1 Activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil: 40h + 20h en línia 

M2 Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil: 20h +10 h en línia 

M3 Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure: 40h+20h en línia 

Pràctiques: (gestionades pel professorat) 

MP Mòdul de pràctiques professionals no laborals: 130h+30h online 

Inscripció 
Fins al 21 de gener al Servei d’Esports de l’UJI o en les adreces web 
http://inscripcio.uji.es/ 

 
Més informació: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/ 
 

Servei d’Esports 
964 728 804 / 964 729 332 


