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Molts/es joves trien l’opció de cursar el curs de Monitor/a d’Activitats de 
Temps Lliure com a complement en el seu currículum, o com a via per 
aprendre coses noves i conèixer gent.

Tots aquests joves han de cursar les seves pràctiques, tard o d’hora. Però 
sovint l’oferta de pràctiques que troben està circumscrita a activitats 
mercantilitzades i entitats i empreses amb afany de lucre desmesurat, 
que tenen com a conseqüència quasi sempre la sensació de no haver 
aprés gran cosa, o pitjor… de que se n’han aprofitat d’ells fent tasques 
que no corresponen al curs.

El catàleg de pràctiques és una eina de coordinació entre les Cases 
de Joventut Valencianes i altres moviments associatius juvenils amb 
la que es pretén posar a disposició dels i les joves interessats en cursar 
pràctiques de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil 
i Juvenil (MAT) i de Director/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu 
Infantil i Juvenil (DAT )1 a entitats sense ànim lucratiu, i en projectes i 
activitats on la prioritat és:

Què s’aprenga coses útils per al treball de Monitor/a o •	
Director/a.
Què l’alumne en pràctiques puga desenvolupar-se amb •	
llibertat dins del projecte.
Què no s’obtinga lucres privats de la tasca gratuïta de •	
l’alumne, i que primen els objectius educatius i de bé 
comú per a la societat dels projectes de les entitats 
coordinadores, abans que altres coses.
Què l’alumnat conega el món del tercer sector.•	
Què siga una experiència transformadora i útil per a •	
l’alumne de pràctiques.

Aquest document presenta l’oferta de pràctiques per a l’any 2017-18.2

Disfruta’l.

1. Formació reglada en el DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la 
Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana. 

2. Pensem sempre en curs escolar, si aquest document arriba a les teves mans després de setembre, pensa que 
tots els projectes estaran ja en marxa. Envia email amb temps, mínim 15 dies abans de voler començar a fer les 
pràctiques i es valorarà la possibilitat d’obrir de nou el procés de selecció per a poder comptar amb tu. 
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Pràctiques de MAT en 
Joc Solidari de Cases de 
Joventut de Castelló
Descripció 

El Joc Solidari l’organitza un grup de 
monitors/es amb infants i adolescents 
de diferents municipis. En aquest curs es 
realitzarà a Castelló ciutat i participaran 
joves de Benicàssim, Almassora, Betxí, 
Torreblanca i Castelló. Consisteix en una 
activitat format gran joc (ginkana o 
kermesse, segons l’any) que es planificada 
amb molt de detall els 5 mesos anteriors 
per l’equip de monitors/es. 
El dia de l’activitat hi participen voluntaris/
àries i multitud d’infants i adolescents 
que juguen amb l’objectiu d’aconseguir 
el màxim de punts possible per recolzar 
projectes solidaris. S’organitza en 
col·laboració amb la Coordinadora 
d’ONGDs de Castelló i algunes 
organitzacions concretes.

Dates de les pràctiques 

d’octubre 2017 a juny 2018.

Nº de places

5.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de MAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament pels municipis. Entrevista 
prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a castello@casesdejoves.org, 
abans del 31 de desembre de 2017 amb 
breu explicació de perquè vols fer les 
pràctiques en el joc solidari. Es farà una 
reunió prèvia en la que hauràs d’haver 
llegit la pàgina web www.lafederacio.
org i averiguat la informació sobre el JOC 
SOLIDARI que està publicada en ella.

Pràctiques 
de Monitor/a 
d’Activitats de 
Temps Lliure 
Educatiu 
Infantil i 
Juvenil 
(MAT)
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Pràctiques de MAT de 
suport en la CJ La Maranya, 
Benicàssim
Descripció 

La Casa de Joventut la Maranya té un 
projecte per les vesprades gestionat 
directament per joves. Hi ha un equip de 
4-6 monitors/es especialistes que fan 
activitats específiques: escacs, ball, teatre, 
cuina, basket, entre altres. La persona 
monitora de pràctiques fa reforç obrint 
local, i treballant abans i després del 
taller amb els adolescents de 12 a 17 que 
s’apunten, permanència al local del local, 
atenció als joves, i treball amb ells per 
implicar-los en organitzar coses a l’espai. 
En segona etapa de pràctiques, en funció 
de les aptituds mostrades, el/la monitor/a 
pot començar a oferir la seva pròpia 
activitat temàtica.

Dates de les pràctiques 

de setembre 2017 a juny 2018.

Nº de places

5.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de MAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim. Entrevista 
prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a castello@casesdejoves.org, 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols fer 
les pràctiques amb adolescents. Es farà 
una reunió prèvia per seleccionar l’equip 
de monitors de pràctiques.

Pràctiques de MAT en 
projecte de dinamització 
de barris perifèrics a 
Castelló ciutat
Descripció 

L’Associació de Cases de Joventut de 
Castelló, en col·laboració amb diverses 
associacions veïnals de barris perifèrics, 
coordina un projecte anual amb 10 
dissabtes (un mensual) d’activitats infantils 
i juvenils a places dels barris. Hi ha que 
dedicar 5 hores durant un dissabte al mes, 
i altres 15 hores repartides en reunions 
setmanals per a preparar el dissabte 
següent, avaluar les activitats realitzades, 
entre altres tasques. 

Dates de les pràctiques 

de setembre de 2017 a maig de 2018.

Nº de places

5.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de MAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Castelló, als barris de 
l’Aduana i altres pròxims a Almassora en el 
terme de Castelló. Entrevista prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a castello@casesdejoves.org 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols 
fer les pràctiques en una associació de 
voluntariat i per a que penses que serveix 
organitzar aquestes activitats els dissabtes 
pel matí a estos barris. Es farà una reunió 
prèvia per seleccionar l’equip de monitors 
de pràctiques.
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Pràctiques de MAT en 
campament d’estiu infantil
Descripció 

Els Esplais de Castelló organitzen un 
campament per a infants de 6 a 12 anys 
que dura 7 dies durant el mes de juliol. 
Com totes les modalitats de pràctiques 
intensives, és una experiència molt potent 
d’aprentatge de treball en equip. 

Dates de les pràctiques 

de l’1 al 15 de juliol de 2018.

Nº de places

5.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de MAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim, Betxí o les 
Alqueries per a les reunions d’organització. 
Entrevista prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a icheca@fesesplai.org abans 
del 31 de desembre, amb explicació clara i 
seriosa de perquè vols fer les pràctiques en 
una associació de voluntariat amb infants 
al temps lliure i de manera intensiva. Es 
farà una reunió prèvia per seleccionar 
l’equip de monitors/es de pràctiques. 

Pràctiques de MAT en 
projecte oci nocturn 
alternatiu
Descripció 

L’Associació de Cases de Joventut de 
Castelló, coordina les activitats d’oci 
nocturn alternatiu al consum durant 
tot el curs que es fan als municipis de 
Betxí i Benicàssim. Una vegada al mes 10 
divendres (un mensual) hi ha activitats 
dirigides a públic adolescent de 21h a 
24h. Hi ha que dedicar 5 hores durant 
un divendres al mes, i altres 15 hores 
repartides en reunions setmanals per a 
preparar el divendres següent, avaluar les 
activitats realitzades, entre altres tasques.

Dates de les pràctiques 

de setembre 2017 a juny 2018.

Nº de places

3 en Benicàssim, 3 en Betxí.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de MAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim o Betxí. 
Entrevista prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a castello@casesdejoves.org 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols 
fer les pràctiques en una associació de 
voluntariat i per a que penses que serveix 
organitzar aquestes activitats nocturnes. 
Es farà una reunió prèvia per seleccionar 
l’equip de monitors de pràctiques.
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Pràctiques en grup infantil 
d’esplai a Benicàssim, Betxí 
i les Alqueries
Descripció 

Esplais de Castelló té un grup estable 
d’esplai a 3 municipis de la província de 
Castelló: Benicàssim, Betxí i les Alqueries. 
Fan activitat els dissabtes pel matí, amb 
grups d’infants de 5 a 12 anys, de 10 a 
14h aproximadament, en equips de 3-5 
monitors/es per municipi. 

Dates de les pràctiques 

de setembre de 2017 a juny de 2018

Nº de places

5 a Benicàssim, 5 a Betxí i 3 a Les Alqueries.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de MAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim, Betxí o les 
Alqueries segons municipi triat. Entrevista 
prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a icheca@fesesplai.org 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols 
fer les pràctiques en una associació de 
voluntariat amb infants al temps lliure. 
Es farà una reunió prèvia per seleccionar 
l’equip de monitors/es de pràctiques dels 
municipis.

Pràctiques de MAT en 
campament d’estiu 
ENTRECASES
Descripció 

La Federació de Cases de Joventut 
de la Comunitat Valenciana (FVCJ) 
organitza tots els anys un campament 
per a adolescents de 14 a 17 anys a 
Torrellas (Aragó) que dura 15 dies. És una 
experiència molt potent d’aprentatge de 
treball en equip. Abstindre’s joves que no 
tinguen ganes de treballar… es treballa 
molt, molt, molt.

Dates de les pràctiques 

de l’1 al 15 de juliol de 2018.

Nº de places

3.

Condicions d’accés

No es necessari haver cursat el MAT. La 
selecció de voluntaris/àries té una prova 
escrita que es publica tots els mesos de 
gener de cada any, i a la que es presenten 
tots els voluntaris/àries amb interés per 
participar. Has de parar atenció a la 
publicació de la convocatòria a la web. Et 
recomanem que et suscrigues al butlletí 
mail que s’envia.

Periode sol·licitud i forma

Si eres seleccionat/da has de fer 6 
seminaris de formació en els que es 
prepara el campament, de gener a juny 
de 2018.

7



Pràctiques en grup infantil 
d’esplai a La Verduleria 
– Espai Comunitari 
Autogestionat
Descripció 

La Verduleria inicia un projecte d’esplai 
al barri de Crémor a Castelló de la Plana. 
L’activitat es realitzarà els dissabtes a la 
vesprada de 16h a 19h amb grups d’infants 
de 6 a 12 anys.

Dates de les pràctiques 

De setembre de 2017 a juny de 2018.

Nº de places

3 places.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de MAT o estar 
cursant-lo durant les pràctiques.

Periode sol·licitud i forma

Enviar un correu a info@laverduleria.org 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
una breu presentació i explicant de forma 
detallada les motivacions per realitzar 
les pràctiques amb nosaltres. Després, 
realitzarem una reunió per conèixer-nos.

Pràctiques de MAT en 
escola d’estiu d’adolescents 
a Benicàssim
Descripció 

La Federació de Cases de Joventut de 
la Comunitat Valenciana té un projecte 
importantíssim de treball amb adolescents 
consistent en centres juvenils a diferents 
municipis. En estos espais es treballa oci 
educatiu amb adolescents de 12 a 17 anys 
principalment. Arribat l’estiu l’animador/a 
professional de cada Casa de Joventut 
organitza una activitat semi intensiva 
anomenada ESCOLA D’ESTIU que dura 
aproximadament 30 dies amb adolescents 
de les edats esmentades. En aquesta 
activitat participen joves que busquen 
organitzar activitats d’autofinançament 
durant 30 dies per aconseguir pagar 
el viatge grupal que realitzaran més 
endavant. Tot el viatge ha sigut dissenyat 
pels joves i l’èxit del mateix depen de que 
les activitats que ells mateixos organitzen 
a l’estiu funcionen bé. La única norma: no 
poden demanar diners als familiars per a 
pagar-lo. La resta, tot és possible! 

Dates de les pràctiques 

de gener a juliol de 2018.

Nº de places

1 (possible amplicació a partir de febrer).

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de MAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim.Entrevista 
prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a info@lafederacio.org 
abans del 31 de desembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols 
fer les pràctiques amb adolescents i que 
penses que es preten aconseguir amb els 
joves fent aquesta activitat. Es farà una 
reunió prèvia per seleccionar a la persona 
o persones participants.
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Pràctiques de DAT en Joc 
Solidari de Cases de de 
Joventut de Castelló
Descripció 

El Joc Solidari l’organitza un grup de 
monitors/es amb infants i adolescents 
de diferents municipis. En aquest curs es 
realitzarà a Castelló ciutat i participaran 
joves de Benicàssim, Almassora, Betxí, 
Torreblanca i Castelló. Consisteix en una 
activitat format gran joc (ginkana o 
kermesse, segons l’any) que es planificada 
amb molt de detall els 5 mesos anteriors, 
com a Director/a hauràs de coordinar a 
tot l’equip de monitors/es. 
El dia de l’activitat hi participen voluntaris/
àries i multitud d’infants i adolescents 
que juguen amb l’objectiu d’aconseguir 
el màxim de punts possible per recolzar 
projectes solidaris. S’organitza en 
col·laboració amb la Coordinadora 
d’ONGDs de Castelló i algunes 
organitzacions concretes.

Dates de les pràctiques 

d’octubre 2017 a juny 2018.

Nº de places

1.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de DAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament pels municipis. Entrevista 
prèvia

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a castello@casesdejoves.org, 
abans del 31 de desembre de 2017 amb 
breu explicació de perquè vols fer les 
pràctiques en el joc solidari. Es farà una 
reunió prèvia en la que hauràs d’haver 
llegit la pàgina web www.lafederacio.
org i averiguat la informació sobre el JOC 
SOLIDARI que està publicada en ella.

Pràctiques 
de Director/a 
d’Activitats de 
Temps Lliure 
Educatiu 
Infantil i 
Juvenil 
(DAT)
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Pràctiques de DAT de 
suport en la CJ La Maranya, 
Benicàssim
Descripció 

La Casa de Joventut la Maranya té un 
projecte per les vesprades gestionat 
directament per joves. Hi ha un equip 
de 4-6 monitors/es especialistes que 
fan activitats específiques: escacs, ball, 
teatre, cuina, basket, entre altres. La 
persona coordinadora de pràctiques farà 
la coordinació de l’equip i el reforç obrint 
local, i treballant abans i després del 
taller amb els adolescents de 12 a 17 que 
s’apunten, apertura del local, atenció als 
joves, i treball amb ells per implicar-los en 
organitzar coses a l’espai.

Dates de les pràctiques 

de setembre 2017 a juny 2018.

Nº de places

1.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de DAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim. Entrevista 
prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a castello@casesdejoves.org, 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols fer 
les pràctiques amb adolescents. Es farà 
una reunió prèvia per seleccionar l’equip 
de monitors de pràctiques.

Pràctiques de DAT en 
projecte de dinamització 
de barris perifèrics a 
Castelló ciutat
Descripció 

L’Associació de Cases de Joventut de 
Castelló, en col·laboració amb diverses 
associacions veïnals de barris perifèrics, 
coordina un projecte anual amb 10 
dissabtes (un mensual) d’activitats infantils 
i juvenils a places dels barris. Hi ha que 
coordinar a l’equip de monitors/es que 
faran les activitats en els barris, dedicar 
5 hores durant un dissabte al mes per 
coordinar l’activitat oberta, i altres 15 hores 
repartides en reunions setmanals per a 
preparar el dissabte següent, avaluar les 
activitats realitzades, entre altres tasques. 

Dates de les pràctiques 

de setembre de 2017 a maig de 2018.

Nº de places

1.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de DAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Castelló, als barris de 
l’Aduana i altres pròxims a Almassora en el 
terme de Castelló. Entrevista prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a castello@casesdejoves.org, 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols 
fer les pràctiques en una associació de 
voluntariat i per a que penses que serveix 
organitzar aquestes activitats els dissabtes 
pel matí a estos barris. Es farà una reunió 
prèvia per seleccionar al coordinador de 
pràctiques. 
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Pràctiques de DAT en 
projecte oci nocturn 
alternatiu
Descripció 

L’Associació de Cases de Joventut de 
Castelló, coordina les activitats d’oci 
nocturn alternatiu al consum durant 
tot el curs que es fan als municipis de 
Betxí i Benicàssim. Una vegada al mes 10 
divendres (un mensual) hi ha activitats 
dirigides a públic adolescent de 21h a 02h. 
Hi ha què coordinar a l’equip de voluntaris/
àries, dedicant 5 hores durant un divendres 
al mes a la realització de l’activitat, i altres 
15 hores repartides en reunions setmanals 
per a preparar el divendres següent, 
avaluar les activitats realitzades, entre 
altres tasques.

Dates de les pràctiques 

de setembre 2017 a juny 2018.

Nº de places

1.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de DAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim. Entrevista 
prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a castello@casesdejoves.org, 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols 
fer les pràctiques en una associació de 
voluntariat i per a que penses que serveix 
organitzar aquestes activitats els dissabtes 
pel matí a estos barris. Es farà una reunió 
prèvia per seleccionar l’equip de monitors 
de pràctiques.

Pràctiques de DAT en equip 
animadors/es voluntaris/
àries de Cases de Castelló
Descripció 

L’Associació de Cases de Joventut de 
Castelló funciona amb el model de Cases 
de Joventut. La quíntuple estructura, 
les sis àrees de treball i la piràmide de 
participació són els eixos bàsics de 
funcionament intern. La persona de 
pràctiques estaria de suport a l’equip 
d’Animadors/es Voluntaris/àries assumint 
tasques en les diferents àrees: difusió, 
gestió interna, relacions, grups estables, 
cursos i serveis i animació d’òrgans interns. 
Hi ha què dedicar unes 20 hores mensuals 
repartides en reunions setmanals per a 
preparar, programar, executar i avaluar les 
accions.

Dates de les pràctiques 

de setembre 2017 a juny 2018.

Nº de places

1.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de DAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim. Experiència 
en el món associatiu. Entrevista prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a castello@casesdejoves.org, 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols 
fer les pràctiques en una associació de 
voluntariat i fer una proposta de tasques 
més necessàries a fer en una entitat sense 
ànim de lucre. 
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Pràctiques de DAT en 
campament infantil d’estiu
Descripció 

Els Esplais de Castelló organitzen un 
campament per a infants de 6 a 12 anys 
que dura 7 dies durant el mes de juliol. 
Com totes les modalitats de pràctiques 
intensives, és una experiència molt potent 
d’aprentatge de treball en equip. Com a 
pràctiques de Director/a d’Activitats de 
Temps Lliure, hauràs de coordinar a l’equip 
de monitors/es en la planificació, execució 
i avaluació de tot el projecte. 

Dates de les pràctiques 

de l’1 al 15 de juliol de 2018.

Nº de places

1.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de DAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim, Betxí o les 
Alqueries per a les reunions d’organització. 
Entrevista prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a icheca@fesesplai.org abans 
del 31 de desembre, amb explicació clara i 
seriosa de perquè vols fer les pràctiques en 
una associació de voluntariat amb infants 
al temps lliure i de manera intensiva. Es 
farà una reunió prèvia per seleccionar 
l’equip de monitors/es de pràctiques. 

Pràctiques de DAT en 
campament d’estiu 
ENTRECASES
Descripció 

La Federació de Cases de Joventut 
de la Comunitat Valenciana (FVCJ) 
organitza tots els anys un campament 
per a adolescents de 14 a 17 anys a 
Torrellas (Aragó) que dura 15 dies. És una 
experiència molt potent d’aprentatge de 
treball en equip. Abstindre’s joves que no 
tinguen ganes de treballar… es treballa 
molt, molt, molt.

Dates de les pràctiques 

de l’1 al 15 de juliol de 2018.

Nº de places

1.

Condicions d’accés

Haver cursat el DAT. La selecció de 
voluntaris/àries té una prova escrita que 
es publica tots els mesos de gener de 
cada any, i a la que es presenten tots els 
voluntaris/àries amb interés per participar. 
Has de parar atenció a la publicació de la 
convocatòria a la web. Et recomanem que 
et suscrigues al butlletí mail que s’envia.

Periode sol·licitud i forma

Si eres seleccionat/da has de fer 6 
seminaris de formació en els que es 
prepara el campament, de gener a juny 
de 2018.
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Pràctiques de DAT en 
grup infantil d’esplai a 
Benicàssim, Betxí i les 
Alqueries
Descripció 

L’Associació Esplais Valencians té un 
grup estable d’esplai a 3 municipis de la 
província de Castelló: Benicàssim, Betxí i 
les Alqueries. Fan activitat els dissabtes pel 
matí, amb grups d’infants de 5 a 12 anys, 
de 10 a 14h aproximadament, en equips de 
3-5 monitors/es per municipi. 

Dates de les pràctiques 

de setembre de 2017 a juny de 2018.

Nº de places

1 a Benicàssim, 1 a Betxí.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de DAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim o Betxí segons 
municipi triat. Entrevista prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a icheca@fesesplai.org, 
abans del 15 de setembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols 
fer les pràctiques en una associació de 
voluntariat amb infants al temps lliure. Es 
farà una reunió prèvia per seleccionar la 
persona de coordinació en pràctiques.

Pràctiques de DAT en 
escola d’estiu d’adolescents 
a Benicàssim
Descripció 

La Federació de Cases de Joventut de 
la Comunitat Valenciana té un projecte 
importantíssim de treball amb adolescents 
consistent en centres juvenils a diferents 
municipis. En estos espais es treballa oci 
educatiu amb adolescents de 12 a 17 anys 
principalment. Arribat l’estiu l’animador/a 
professional de cada Casa de Joventut 
organitza una activitat semiintensiva 
anomenada ESCOLA D’ESTIU que dura 
aproximadament 30 dies amb adolescents 
de les edats esmentades. En aquesta 
activitat participen joves que busquen 
organitzar activitats d’autofinançament 
durant 30 dies per aconseguir pagar 
el viatge grupal que realitzaran més 
endavant. Tot el viatge ha sigut dissenyat 
pels joves i l’èxit del mateix depen de que 
les activitats que ells mateixos organitzen 
a l’estiu funcionen bé. La única norma: no 
poden demanar diners als familiars per a 
pagar-lo. La resta, tot és possible! 

Dates de les pràctiques 

de gener a juliol de 2018.

Nº de places

1.

Condicions d’accés

Haver cursat el curs de MAT, o estar 
cursant-lo durant les pràctiques. Requereix 
desplaçament a Benicàssim.Entrevista 
prèvia.

Periode sol·licitud i forma

Enviar mail a info@lafederacio.org 
abans del 31 de desembre de 2017 amb 
explicació clara i seriosa de perquè vols 
fer les pràctiques amb adolescents i que 
penses que es preten aconseguir amb els 
joves fent aquesta activitat. Es farà una 
reunió prèvia per seleccionar a la persona 
o persones participants.
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Monitor/a Activitats al Temps lliure (MAT)

PROPOSTA ENTITAT DE CONTACTE Nº PLACES S O N D G F M A Mg J Jl

Pràctiques en Joc 
Solidari de Cases de de 
Joventut de Castelló

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

5 • • • • • • • • •
Pràctiques com a 
monitor/a de suport en 
la CJ La maranya

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

5 • • • • • • • • • •
Pràctiques en projecte 
de dinamització de 
barris perifèrics a 
Castelló ciutat

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

5 • • • • • • • • • •

Pràtiques en projecte 
oci nocturn Benicàssim

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

3 • • • • • • • • • •

Pràtiques en projecte 
oci nocturn Betxí

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

3 • • • • • • • • • •
Pràctiques en 
campament infantil 

ESPLAIS DE CASTELLÓ
icheca@fesesplai.org 5 • • • • • • •

Pràctiques en grup 
infantil d’esplai a 
Benicàssim

ESPLAIS DE CASTELLÓ
icheca@fesesplai.org 5 • • • • • • • • • •

Pràctiques en grup 
infantil d’esplai a Betxí

ESPLAIS DE CASTELLÓ
icheca@fesesplai.org 5 • • • • • • • • • •

Pràctiques en grup 
infantil d’esplai a les 
alqueries

ESPLAIS DE CASTELLÓ
icheca@fesesplai.org 3 • • • • • • • • • •

Pràctiques en 
campament d’estiu 
ENtRECaSES

FEDERACIÓ VALENCIANA 
DE CASES DE JOVENTUT
 info@lafederacio.org

3 • • • • • • •
Pràctiques en escola 
d’estiu d’adolescents a 
Benicàssim

FEDERACIÓ VALENCIANA 
DE CASES DE JOVENTUT
 info@lafederacio.org

1 • • • • • • •
Pràctiques en grup 
infantil d’Esplai la 
Verduleria

LA VERDULERIA- Espai 
Comunitari Autogestionat
info@laverduleria.org

3 • • • • • • • • • •

LLISTAT RESUM DE L’OFERTA
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Director/a Activitats al Temps lliure (DAT)

PROPOSTA ENTITAT DE CONTACTE Nº PLACES S O N D G F M A Mg J Jl

Pràctiques en Joc 
Solidari de Cases de de 
Joventut de Castelló

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

1 • • • • • • • • •
Pràctiques com a 
coordinador/a de 
suport en la CJ La 
maranya

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

1 • • • • • • • • • •

Pràctiques en projecte 
de dinamització de 
barris perifèrics a 
Castelló ciutat

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

1 • • • • • • • • • •

Pràtiques en projecte 
oci nocturn Benicàssim

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

1 • • • • • • • • • •
Pràtiques en equip 
animadors/es 
voluntaris/àries 

ASSOCIACIÓ CASES DE 
JOVENTUT DE CASTELLÓ
castello@casesdejoves.org

1 • • • • • • • • • •
Pràctiques en 
campament infantil 

ESPLAIS DE CASTELLÓ
icheca@fesesplai.org 1 • • • • • • •

Pràctiques en grup 
infantil d’esplai a 
Benicàssim

ESPLAIS DE CASTELLÓ
icheca@fesesplai.org 1 • • • • • • • • • •

Pràctiques en grup 
infantil d’esplai a Betxí

ESPLAIS DE CASTELLÓ
icheca@fesesplai.org 1 • • • • • • • • • •

Pràctiques en 
campament d’estiu 
ENtRECaSES

FEDERACIÓ VALENCIANA 
DE CASES DE JOVENTUT
 info@lafederacio.org

1 • • • • • • •
Pràctiques en escola 
d’estiu d’adolescents a 
Benicàssim

FEDERACIÓ VALENCIANA 
DE CASES DE JOVENTUT
info@lafederacio.org

1 • • • • • • •
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Dades de contacte

ASSOCIACIÓ CASES 
DE JOVENTUT DE CASTELLÓ
lamaranya.org
cjcastello.org
castello@casesdejoves.org
655 929 734
@EsplaiCataflai

CENTRE DE CULTURA I 
JOVENTUT LA MARANYA
Carrer els Dolors 42, Benicàssim
info@lamaranya.org
655 929 734
@lamaranya

SABADACASAL LES ALQUERIES
ESPLAI DE BETXÍ
ESPLAI CATAFLAI BENICÀSSIM
icheca@fesesplai.org
@EsplaiCataflai

FEDERACIÓ VALENCIANA 
DE CASES DE JOVENTUT
lafederacio.org
info@lafederacio.org
961 144 415
@casesdejoves

ESCOLA DE CASES
escoladecases.org
escola@casesdejoves.org
961 144 415/635 866 188
@Escoladecases 

LA VERDULERIA, 
ESPAI COMUNITARI AUTOGESTIONAT 
Carrer Cronista Muntaner 4
Castelló de la Plana
esplai@laverduleria.org
@LaVerduleriaEspaiComunitari


