
 

        

Curs director d'Activitats de Temps Lliure 
 

Què és? El curs de director o directora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i 
Juvenil (DAT) és un curs de 410 hores, dividit en 4 mòduls lectius de 290 hores i 1 mòdul 
de pràctiques de 120 hores, que s'adequarà al que estableix el Annex II de Reial Decret 
1697/2011 de 18 d'octubre per al Curs de Direcció i Coordinació d'Activitats de Temps 
Lliure Educatiu Infantil i Juvenil; tal com es recull en el Decret 86/2015, de 5 de Juny del 
Consell pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010 de 30 de desembre 
de Joventut, de la Comunitat Valenciana. 
 
Aquest any, JEA ofereix el diploma DAT mitjançant 2 versions: 
 
DAT sencer per a alumnes majors de 18 anys. Es compon de 4 mòduls amb un total de 
290 hores, al costat de l'mòdul pràctic. 
 
DAT convalidat per a alumnes que tenen el títol de MAT. Per tant, el curs es redueix a 
dos mòduls amb un total de 200 lectives, al costat de l'mòdul pràctic. 

 
Competència General: aquest curs et capacita per planificar, organitzar, 
gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu, 
destinats 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. 
 
A qui va dirigit? Persones que, després d'una experiència com a 
monitors d'activitats de temps lliure, busquen formar-se com a 
directors d'activitats i coordinadors de grups de monitors. Es 
recomana per a assumir les funcions de Cap de Centre, Cap de 
Campament, càrrecs de responsabilitat en un Centre, Zona o 
Vicariav... 
 
Requisits d'accés DAT sencer: ser major de 18 anys. 
Requisits d'accés DAT convalidat: estar en possessió del MAT. 
 
Com s'estructura?  
 
El curs de DAT, segons la normativa vigent en la Comunitat  
Valenciana referida dalt consta de dues fases: 
 
La primera, lectiva i presencial, amb una duració de 290, que es 
desenvoluparà en 6 monogràfics de cap de setmana, els quals 
tindran una durada de 15 h, 8 monogràfics de 10 h i 1 fase intensiva. 
Pel que fa al DAT convalidat, té una durada de 200 hores repartides 
en 4 monogràfics de cap de setmana de 15 h, 4 monogràfics de 10 h 
i 1 fase intensiva. Tant els intensius, 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 120h i com a resultat s'ha de presentar una memòria 
en la qual s'ha de reflectir tot el que s'ha treballat i après. 
 
 

    Resum DAT sencer:  
    6 monogràfics, 
    8 dissabtes i /o diumenges 
    + 1 fase intensiva 
    + fase pràctica (120 h)  
 

Resum DAT Convalidat: 
4 monogràfics 
4 dissabtes i/o diumenges 
+1 fase intensiva 
+ fase pràctica (120 h) 



 

        

Preu:  
• Sencer: 225€ Juniors | 255€ NO Juniors (inclou matrícula, material del curs i fase 

intensiva). 
• Convalidat: 185€ Juniors | 215€ 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 

 
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: 

 
 

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

 

DAT H6 Entero DAT H6 CONVALIDADO 

Seu Diocesana, València Seu Diocesana, València 

10 i 11 d'octubre de 2020 ------ 
21 i 22 de novembre de 2020 ------ 
5 i 6 de desembre de 2020 ------ 

9 i 10 de gener de 2021 ------ 
30 gener 2021 ------ 

13 i 14 de febrer de 2021 13 i 14 de febrer de 2021 
13 i 14 de març de 2021 13 i 14 de març de 2021 

27 març 2021 27 març 2021 
24 i 25 d'abril de 2021 24 i 25 d'abril de 2021 

15 i 16 de maig de 2021 15 i 16 de maig de 2021 
29 i 30 de maig de 2021 29 i 30 de maig de 2021 

5 juny 2021 5 juny 2021 
19 i 20 de juny de 2021 19 i 20 de juny de 2021 

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

09:00-14:00h 

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

09:00-14:00h 
Intensiu Estiu 

19 al 23 d'agost 
Intensiu Estiu 

19 al 23 d'agost 


