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PRESENTACIÓ 

 
Un any més, tens en les teues mans el llibre de formació on pots 
trobar la informació de tota l’oferta formativa de l’Escola Lluerna - 
Federació d'Escoltisme Valencià per a informar els animadors del teu 
grup que estan encara en etapa de formar-se. La nostra escola fa 
una aposta per una formació de qualitat, en la qual els nostres 
jóvens puguen reflexionar sobre l'escoltisme que realitzem, 
disposen d'un fòrum d'intercanvi d'experiències i es troben amb 
altres jóvens per a compartir les seues realitats. 
Com ben sabeu, el Nou Pla de Formació continua sent una realitat 
que es millora ronda després de ronda gràcies a les avaluacions 
realitzades tant per part de l'assemblea de formadors com per tots 
aquells suggeriments que els participants han anat realitzant al 
llarg dels cursos. 
Nosaltres, des de l'Escola Lluerna, hem tornat a posar tota la nostra 
il·lusió en esta nova ronda. Confiem que, entre tots, aconseguim 
realitzar un altre gran any de vivències, aprenentatge i compromís. 
Només ens queda convidar-te a què lliges atentament la informació 
d'este llibret i que comptes amb nosaltres per a aclarir tots els 
dubtes que puguen sorgir-te. 
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INFORMACIÓ SOBRE LA NOVA LEGISLACIÓ 
D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 
Al llarg d’aquest estiu s’ha aprovat la nova llei de formació 
d’animació juvenil de la Comunitat Valenciana, per la qual es 
regules els cursos de formació que imparteix l’Escola Lluerna, però 
que afecta totes les escoles de la Comunitat Valenciana. A partir 
d’ara tots hem de fer l’esforç per adaptar-nos, ja que seran aquestes 
noves titulacions les que se’ns exigiran a l’hora d’organitzar 
activitats amb els nostres agrupaments. 
En primer lloc volem aclarir que les antigues titulacions han sigut 
automàticament convalidades (no cal fer cap gestió). 
 
Les noves titulacions: 

- Monitor d’activitats de temps lliure educatiu infantil i 
juvenil (MAT). Aquest curs de 310 hores de formació (150 
teòriques i 160 pràctiques), està compost de 3 mòduls. El 
mòdul 1 de 60 hores teòriques, el mòdul 2 de 30 hores 
teòriques i el mòdul 3 de 60 hores teòriques. Aquest curs es 
convalida per el MTL antic. 

- Director d’activitats de temps lliure educatiu infantil i 
juvenil (DAT). Aquest curs de 410 hores de formació (290 
teòriques i 120 pràctiques), està composat de 4 mòduls. El 
mòdul 1B de 120 hores teòriques, el mòdul 2 de 30 hores 
teòriques i el mòdul 3 de 80 hores teòriques. Aquest curs es 
convalida per el AJ antic. 
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Important: 
Com podeu veure hi ha dos mòduls compartits entre 
ambdós cursos i són convalidables, es a dir, algú amb el 
MAT o MTL sols ha de fer el mòdul 1B i 4 i les pràctiques del 
DAT, per aconseguir el DAT. De la mateixa manera, algú amb 
el DAT o AJ sols ha de fer el mòdul 1 i les pràctiques del 
MAT, per aconseguir el MAT. 
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EL NOSTRE PLA DE FORMACIÓ 

 
L’oferta formativa de l’Escola Lluerna tracta de cobrir els principals 
àmbits formatius que els membres de la FEV poden necessitar, 
moltes vegades amb la col·laboració d’altres equips de la federació 
com Animació Pedagògica o els Equips d’Acció. Dins d’aquesta, 
podem dividir els cursos en dos blocs, per una banda la formació 
pròpia creada per l’Escola i d’altra banda els cursos oficials de cara 
a les administracions i a la resta de l’escoltisme. 
 
Formació pròpia: 
Curs Inicial “Pezqueñines”. Aquest curs d’un cap de setmana és 
una introducció a la formació escolta per tots aquells nous 
membres que acaben d’arribar els kraals dels agrupaments. 
Cursos de Branques. Aquests cursos de 5 a 6 dies de formació 
(habitualment un cap de setmana i un pont) estan enfocats al 
funcionament de les branques, agafant el PDJ com a eina 
fonamental. 
Monogràfics. Cada any l’Escola ofereix cursos monogràfics sobre 
temàtiques específiques que poden resultar molt útils per als 
agrupaments. Cursos com el de Tècniques educatives, Gestió de 
Campaments, Pedagogía de la Animació o Vida en la Natura, són 
habituals al nostre calendari. 
 
Formació oficial i scout: 
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Curs de Monitor d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i 
Juvenil. Aquest és el nou curs certificat per l’IVAJ que s’adapta a la 
nova llei de formació nacional INCUAL i que correspon a l’antic MTL. 
És un curs que l’Escola enfoca de forma específica per a l’aplicació 
dins de l’escoltisme de la nostra federació. És per açò que aquest 
curs està reconegut a l’àmbit de l’escoltisme mundial amb el Nus  
Gilwell. 
Curs de Director d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i 
Juvenil. L’Escola està preparant aquest curs, també certificat per 
l’IVAJ que s’adapta a la nova llei de formació nacional INCUAL i que 
correspon a l’antic AJ. De nou l’adaptació que fa l’Escola permet el 
reconeixement d’aquesta formació dins de l’escoltisme mundial 
amb l’Ensenya de Fusta. 

DATES DEL CURSOS 2015/2016 

 
- 24-25 d’octubre: Curs Inicial “pezqueñines” 
- 21-22 de novembre: Cursos de Branques I 
- 5-8 de desembre: Cursos de Branques II 
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PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

 
Les preinscripcions als cursos es faran a través d’un qüestionari 
online que trobareu a la pàgina de la FEV: 
http://www.scoutsfev.org/es/escola-lluerna-2/inscripcio-a-cursos/ 
Una vegada emplenada la preinscripció rebràs per correu electrònic 
les instruccions per confirmar la teua inscripció: en el termini de 72 
hores hauràs d’enviar per correu electrònic o fax 
(lluerna@scoutsfev.org / 963153242), el resguard del pagament, el 
teu DNI digitalitzat per ambdues cares i una foto de carnet. Una 
vegada la secretaria tècnica de l’Escola reba la documentació 
sol·licitada, et confirmarà la inscripció definitiva al curs.  
Recorda que pots acudir a qualsevol de les 3 oficines associatives 
per demanar ajuda en el procés o ficar-te en contacte amb l’Escola 
Lluerna. 
Una vegada al curs, deuràs emplenar el full de normes de l’Escola 
Lluerna (encara que ja confirmats digitalment a la preinscripció) i 
emplenar una fitxa mèdica per prevenir qualsevol incident que 
poguera sorgir al llarg dels cursos. 
 

PREUS, DADES D’INSCRIPCIÓ I REQUISITS D’ACCÉS 

- Curs de Monitor d'Activitats de Temps Lliure Educatiu 
Infantil i Juvenil - 200€ (nascut el 1995 o abans). 
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- Curs de Monitor d'Activitats de Temps Lliure Educatiu 
Infantil i Juvenil (mòdul 1, sols per a persones amb AJ) - 
100€ (nascut el 1995 o abans). 

- Curs Inicial "Pezqueñines" - 15€ (nascuts el 1996 o abans). 
Inscripció oberta fins al 19 d'octubre. 

- Curs de Branca Castors - 90€ (nascuts el 1996 o abans). 
Inscripció oberta fins al 30 d'octubre. 

- Curs de Branca Llops- 90€ (nascuts el 1996 o abans). 
Inscripció oberta fins al 30 d'octubre. 

- Curs de Branca Exploradors - 90€ (nascuts el 1996 o abans). 
Inscripció oberta fins al 30 d'octubre. 

- Curs de Branca Pioners - 90€ (nascuts el 1995 o abans). 
Inscripció oberta fins al 30 d'octubre. 

- Curs de Branca Companys - 90€ (nascuts el 1994 o abans). 
Inscripció oberta fins al 30 d'octubre. 

 
Els scouters amb formació d’AJ també poden inscriure’s al curs de 
monitor. Solament hauran de realitzar el mòdul 1, les pràctiques i la 
memòria per a aconseguir una altra titulació, que pot resultar molt 
útil per a campaments en algunes comunitats autònomes. 
 
Ací teniu informació general i d’interés sobre horaris i funcionament 
dels cursos: 

- Els cursos comencen en dissabte (si no hi ha pont, com 
ocorre en el primer curs que començarà el divendres 9 
d’octubre) i es convoca entre les 9 i les 10h, segons cada 
curs. 

- Als cursos solament hauràs d’emportar-te l’esmorzar i el 
menjar del primer dia, la resta de menjars estaran inclosos. 
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A excepció del curs M3C2, Vida en la natura, que 
possiblement haureu d’emportar-vos el menjar de tot el 
curs. Açò es deu al format del mateix curs. 

- Tots els cursos acabaran entre les 17h i les 18:30h, 
dependrà de la càrrega i el repartiment dels mateixos. 

Els participants sou els responsables d’arribar al lloc del curs pels 
vostres mitjans, però si ho necessiteu, per al primer curs, des de la 
seu i abans del 5 d’octubre, us poden ajudar a posar-vos en 
contacte entre vosaltres per a organitzar-vos. 
 
Davant de quasevol dubte, ficat en contacte amb la secretraria 
tècnica de l’Escola per mail (lluerna@scoutsfev.org) o telèfon 
963153240 (dilluns a dijous de 16:00 a 20:00 i divendres de 9:30 a 
13:30). 
 
IMPORTANT: tot aquell que no haja abonat la quota i enviat el 
justificant del pagament en la data indicada serà automàticament 
donat de baixa del curs, donant possibilitat a la llista d’espera, si hi 
haguera. 
L’admissió als cursos es regirà per ordre de preinscripció, encara 
que s’intentarà facilitar que tots els agrupaments que ho 
requerisquen, tinguen plaça. Davant casuístiques específiques, per 
favor, contactar amb l’Escola perquè puguem valorar el vostre cas. 
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CURS DE MONITOR D’ACTIVITATS 

 
El curs consta de 310 hores de formació, de les quals 150 són 
teòriques i 160 pràctiques. La formació dins del curs es divideix en 4 
mòduls: 
 

Mòdul 1  - 60h Mòdul 2 - 30h Mòdul 3 - 60h Mòdul 4 - 160h 

Curs 1 A i B. 
Projecte 
educatiu 

Curs 1. 
Recursos del 
mètode 

Curs 1. 
Pedagogia de 
l’animació 

Pràctiques i 
memòria de 
pràctiques 

Curs 2. 
Conceptes 
educatius i 
socialitzadors 

Curs 2. Vida en 
la natura 

Curs 2. 
Integració i 
tècniques 
grupals. 

Curs 3. 
Educació en el 
temps lliure i 
educació per a 
la salut 

Curs 3. Gestió 
de 
campaments 

 
M1C1A I M1C1B, PROJECTE EDUCATIU A i B 
Com el seu títol indica en aquest curs veurem les eines i habilitats 
necessàries per a l’elaboració i avaluació de projectes de temps 
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lliure infantil i juvenil, dins del marc ideològic en el qual es duen a 
terme. 
 
M1C2, CONCEPTES EDUCATIUS I SOCIALITZADORS 
En aquest curs aprendrem a identificar els conceptes educatius i els 
agents que intervenen en la socialització i que generen educació 
integral per a la infància i la joventut. 
 
M1C3, EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 
En aquest curs treballarem coneixements i recursos per a treballar 
l’educació en el temps lliure i per a la salut en el marc de 
l’escoltisme. 
 
M2C1, RECURSOS DEL MÈTODE 
En aquest curs coneixerem el procés de desenvolupament 
d’activitats educatives i de temps lliure infantil i juvenil, així com 
saber adequar-les al desenvolupament psicològic, a les necessitats i 
als interessos del xiquet. Aprendrem a afavorir el desenvolupament 
psicosocial infantil i juvenil en les activitats, a desenvolupar 
activitats i metodologies que afavorisquen la cooperació i la 
convivència entre els xiquets. 
 
M2C2, INTEGRACIÓ I TÈCNIQUES GRUPALS 
En aquest curs treballarem sobre una visió general de la diversitat 
de persones i grups socials per a plantejar activitats de temps lliure 
d’acrod amb les mateixes. Aprendrem a desenvolupar tècniques 
d’intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal 
que es presente. Veurem i desenvoluparem tècniques, dinàmiques 
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grupals i activitats de temps lliure infantil i juvenil adequades a les 
necessitats dels xiquets. 
 
M3C1, PEDAGOGIA DE L’ANIMACIÓ 
En aquest curs veurem recursos pedagògics per a dur a terme la 
labor educativa de monitor de temps lliure. 
 
M3C2, VIDA EN LA NATURA 
En aquest curs aprendrem a transmetre i conscienciar de la 
importància de la vida en la naturalesa com a fonament pedagògic. 
Veurem tècniques de campisme, disseny de rutes valorant l’aspecte 
didàctic i com desenvolupar activitats i el funcionament de les 
acampades de forma sostenible i segura. 
 
M3C3, GESTIÓ DE CAMPAMENTS 
En aquest curs aprendrem els coneixements necessaris per a 
l’adequada gestió d’un campament, tant en la seua preparació com 
el desenvolupament. 
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CURS INICIAL “PEZQUEÑINES” 

 
Amb l’arribada al kraal, molts dubtes apareixen sobre com iniciar la 
nova tasca educativa que cada scouter ha decidit fer-se’n càrrec. És 
per això que des de ja fa uns anys l’Escola va veure la necessitat de 
crear un curs on, amb una visió àmplia i molt pràctica, facilitar 
aquest inici. 
En aquest curs es transmetrà als nous educadors la responsabilitat i 
el compromís que suposa ser Educador Escolta i la implicació 
ideològica que comporta. 
Al final del curs els participants seran capaços d’identificar el seu 
paper com a Educadors a l’Agrupament Escolta, rebran eines per a 
desenvolupar els seus propis recursos educatius i conéixer els 
recursos que ja ofereix la FEV. Coneixeran els seus deures i drets 
com a voluntaris i adquiriran la importància que implica ser 
educador escolta. 
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CURSOS DE BRANCA 

 
Els cursos de Branca de l’Escola Lluerna són uns dels millors espais 
que ofereix la FEV per a l’aprenentatge, la convivència  i l’intercanvi 
d’idees al voltant del Programa de Joves i l’aplicació pràctica a cada 
una de les branques.  
Objectius dels cursos de branca: 

- Aprofundir en els aspectes psico-evolutius dels xiquets de la 
branca. 

- Donar a conéixer la proposta educativa de la FEV per a la 
branca. 

- Generar un espai de convivència entre els educadors. 
- Dotar d’eines per a desenvolupar la tasca d’animador y 

monitor a la branca. 
Continguts generals dels cursos: 

- El joc com eina pedagògica. 
- Psicologia evolutiva, centres d’interés i influències de 

l’ambient. 
- Marc simbòlic. 
- Introducció al mètode de projectes. 
- Motivar, idear i proposar. 
- Elaboració del projecte. 
- Organitzar i enriquir el projecte. 
- Metodologia. 
- Realització del projecte. 
-  Etapa de servei. 
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- Avaluació i tècniques. 
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NORMES DE L’ESCOLA LLUERNA 
2015/2016 

 
- Per a tancar l’admissió als cursos, cada participant haurà 

d’haver presentat a la secretaria de l’escola: inscripció2, 
fitxa mèdica2, fotocòpia del D.N.I.3, fotografia3, resguard de 
l’ingrés del banc i firma de les normes2 de funcionament de 
l’Escola. La inscripció no es formalitzarà fins que el 
treballador tècnic de ́l’Escola tinga confirmació del 
pagament del curs. 

- Faltar al respecte als formadors, als companys i a la resta de 
persones implicades en la formació, pot ser motiu de NO 
APTE a resolució de l’equip de formació amb la Mesa 
Pedagògica. 

- Només tindran validesa les hores realitzades per aquells 
participants que hagen sigut prèviament inscrits en el curs. 

- Davant de qualsevol dubte que sorgisca durant el curs, 
l’equip de formació apuntarà la mateixa en el full 
d’incidències, més tard es resoldrà per l’equip de formació 
junt amb la Mesa Pedagògica. 

- En el cas de confirmar-se la limitació d’un participant per a 
exercir correctament els deures que comporta la titulació, 
aquest participant serà avaluat amb el NO APTE. 

- Sempre es dormirà al lloc de realització del curs, per a 
fomentar l’espai de convivència i millorar l’aprofitament del 
mateix. 

- Si algun participant vol anar-se’n del curs sense haver-ho 
justificat abans, serà responsable de la seua decisió i es 
valorarà més tard per l’equip responsable del curs i per la 
Mesa Pedagògica. 

- No es pot agafar el cotxe ni anar-se’n dels cursos llevat que 
siga necessari per a la realització del curs. 
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- Les drogues il·legals i l’alcohol queden prohibits. Les eixides 
nocturnes queden prohibides excepte circumstàncies 
especials que seran valorades per l’equip de formació. 

- El participant es mantindrà en les condicions adequades 
per a un bon aprofitament del curs. 

- Es tornarà el 25% del cost del curs si s’avisa amb 8 dies 
d’antelació a l’inici del curs. 

 
Normes específiques del curs de Monitor d’Activitats de Temps 
Lliure Educatiu Infantil i Juvenil: 

- Des de l’Escola considerem molt important assistir a la 
totalitat dels cursos, ja que tots els continguts del Pla de 
Formació són necessaris per a desenvolupar el perfil 
d’educador que proposa la FEV. Qualsevol situació per la 
qual es plantege faltar al curs, haurà de comunicar-se 
preferentment amb almenys una setmana d’antelació a la 
secretaria tècnica de l’Escola i, en cas de falta, haurà de ser 
recuperada per mitjà de l’elaboració dels treballs que 
l’equip de formadors estime. Mai es podrà faltar (ni podran 
ser recuperades) més del 15% del curs. No assistir a més del 
15% és motiu de NO APTE segons la normativa que regula el 
curs. 

- Per a la inscripció del Monitor d’Activitats és necessari 
tindre tancat qualsevol expedient de cursos anteriors 
(realització de pràctiques i memòries). 

- El termini d’entrega de la memòria de formació és de 2 anys 
des de l’inici del curs de Monitor d’Activitats. S’entregarà 
abans del 09 d’octubre de 2017. 

 
La infracció d’una o més normes ací citades, pot ser motiu de NO 
APTE. 
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1. En el curs de Monitor complet, es podrà arribar com a màxim, a 5 faltes. Un cap de 
setmana consta de 4 faltes: Dissabte matí / Dissabte vesprada / Dissabte nit + 
Diumenge fins a les 12h / Diumenge  fins al final del curs. 

2. La inscripció, la fitxa mèdica i les normes s’emplenaran i firmaran el primer dia del 
curs.  

3. El D.N.I. i la fotografia s’enviaran en format digital a la secretaria de l’Escola 
Lluerna. 

 
 



ESCOLA LLUERNA
FORMACIÓ PER LA TRANSFORMACIÓ
Des de 1986, l’Escola Lluerna porta acompanyant als agrupaments 

de la nostra Federació en la important tasca que suposa 

l’escoltisme. Es tracta d’una escola en constant canvi i evolució, 

què al llarg dels anys ha contribuït a la formació de milers de 

membres de la FEV.

Com cada any, l’Escola obri la seua oferta formativa als 

agrupaments tenint en compte les necessitats dels membres que 

la formen però també de l’objectiu comú cap al qual ens dirigim.

Direcció: c/ Caçadors, 35

CP: 12001 - Castelló

Telèfon: 628.847.652

Fax: 964.269.278

mail: sdc@scoutsfev.org

Direcció: c/ Balmes, 17

CP: 46001 - València

Telèfon: 963.153.240

Fax: 963.153.242

mail: mev@scoutsfev.org

Direcció: c/ Àguila, 35-4

CP: 03006 - Alacant

Telèfon: 865.642.008 - 667.702.584

Fax: 965.104.603

mail: sda@scoutsfev.org

Direcció: c/ Balmes, 17

CP: 46001 - València

Telèfon: 963.153.240

Fax: 963.153.242

mail: fev@scoutsfev.org

Direcció: c/ Balmes, 17

CP: 46001 - València

Telèfon: 963.153.240

Fax: 963.153.242

mail: mev@scoutsfev.org

Escola Lluerna


	portades-val-comp
	Promoción cursos Lluerna 15-16_val

