
 

Curs Monitor d'Activitats de Temps Lliure 
 

Què és? El curs de Monitor o Monitora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i 
Juvenil, és un curs de 310 hores, dividit en 3 mòduls que consten de 150 hores i un mòdul 
pràctic de 160 hores, que s'adequarà al que estableix l'annex I de el Reial Decret 
1537/2011 de 31 d'octubre per al Curs de Dinamitzador d'Activitats de Temps Lliure 
Educatiu Infantil i Juvenil; tal com es recull en el Decret 86/2015, de 5 de Juny de el 
Consell pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010 de 30 de desembre 
de Joventut, de la Comunitat Valenciana. 
 
Competència General: aquest curs et capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar 
activitats de temps lliure educatiu, adreçades a la infància i la joventut en el marc de la 
programació general d'una organització; aplicar les tècniques específiques d'animació 
grupal, incideix explícitament en l'educació en valors i atén les mesures bàsiques de 
seguretat i prevenció de riscos. 

 
A qui va dirigit? Qualsevol persona major de 17 anys en el moment de la preinscripció 
del curs, que desitge actuar com a monitor en un Centre Juniors, grup de temps lliure, 
centre d'activitats de temps lliure ... 
 
 Requisits d'accés: ser major de 17 anys en el moment d'inici de curs. 
 
Com s'estructura?  
 
El curs de MAT, segons la normativa vigent a la 
Comunitat Valenciana referida dalt consta de dues 
fases: 

 
La primera, lectiva i presencial, amb una duració de 
150h, que es desenvoluparà en 5 monogràfics de cap de 
setmana, els quals tindran una duració de 15 h. Tant 
l'intensiu, com els monogràfics, com la part on-line 
s'han de cursar obligatòriament, no podent-se faltar a 
més del 15% de les hores. 

 
La segona, pràctica, es compon de 160h i com a resultat 
s'haurà de presentar una memòria en la qual s'ha de reflectir tot el que s'ha treballat i 
après. 

 
 
Preu:  165€ Juniors | 195€ NO Juniors (inclou matrícula, material del curs i fase 
intensiva). 

 
Data de preinscripció on-line: 1 al 15 de setembre. 

 
Data de presentació de documentació de preinscripció on-line: 8 al 16 de setembre 

         RESUMEN: 
 
 
 

5 monogràfics 
+ 1 fase intensiva 

+ fase pràctica (160 h)  
= 

MAT 
 

 



 

 
Data de comunicació d'admissió i matriculació d'admesos: 22 de setembre al 2 
d'octubre. 
 
Data de realització dels monogràfics dels diferents cursos de MAT: 

 

Mat H1 Mat H2 Mat H3 MAT H4 MAT H5 
Seu 

Diocesana, 
València 

Zona La 
Marina Vicaria VII 

Seu 
Diocesana, 
València 

 
Zona Camp del 

Túria 
10 i 11 

d'octubre de 
2020 

24 i 25 
d'octubre de 

2020 

7 i 8 de 
novembre de 

2020 

13 i 14 de 
febrer de 2021 

20 i 21 de febrer 
de 2021 

21 i 22 de 
novembre de 

2020 

14 i 15 de 
novembre de 

2020 

14 i 15 de 
novembre de 

2020 

6 i 7 de març 
de 2021 

6 i 7 de març de 
2021 

5 i 6 de 
desembre de 

2020 

28 i 29 de 
novembre de 

2020 

28 i 29 de 
novembre de 

2020 

17 i 18 d'abril 
de 2021 

17 i 18 d'abril de 
2021 

9 i 10 de gener 
de 2021 

12 i 13 de 
desembre de 

2020 

12 i 13 de 
desembre de 

2020 

8 i 9 de maig 
de 2021 

8 i 9 de maig de 
2021 

30 i 31 de 
gener de 2021 

23 i 24 de 
gener de 2021 

23 i 24 de 
gener de 2021 

15 i 16 de maig 
de 2021 

15 i 16 de maig 
de 2021 

Dissabtes  
09: 00-14:00h i 
15: 30-20:30h, 
Diumenges  

09: 00-14:00h 

Dissabtes  
09: 00-14:00h i 
15: 30-20:30h, 
Diumenges  

09: 00-14:00h 

Dissabte  
09:00- 14:00h, 
Diumenges  

09:00-14:00h i 
15:30-20:30h 

Dissabte  
09:00- 14:00h, 
Diumenges  

09:00-14:00h i 
15:30-20:30h 

Dissabtes  
09: 00-14:00h i 
15: 30-20:30h, 
Diumenges  

09: 00-14:00h 
Intensiu 

Setmana Santa 
31 de març al 

4 d'abril 

Intensiu 
Setmana Santa 
31 de març al 

4 d'abril 

Intensiu 
Setmana Santa 
31 de març al 

4 d'abril 

Intensiu Estiu 
19 al 23 
d’agost 

Intensiu Estiu 
 19 al 23  
d’agost 

 
*Les dates dels monogràfics poden ser modificades per, causes internes (escola, 
Moviment i alumnes) o externes, sempre avisant amb la major antelació, perquè sigui 
possible l'organització. 
 
 
 
 
 

 
 
 


