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SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ EN 
MATÈRIA D'ANIMACIÓ JUVENIL D'ENTITATS LOCALS NO 

TITULARS D'UNA ESCOLA D'ANIMACIÓ JUVENIL 
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN 
MATERIA DE ANIMACIÓN JUVENIL DE ENTIDADES LOCALES NO 

TITULARES DE UNA ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL 

A DADES DE L'ENTITAT / DATOS DE LA ENTIDAD
NOM DE L'ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

B DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

COGNOMS / APELLIDOS NOM  / NOMBRE DNI

CÀRREC (DENOMINACIÓ SEGONS ELS ESTATUTS / CARGO (DENOMINACIÓN SEGÚN LOS ESTATUTOS)

C DADES DEL CURS / DATOS DEL CURSO
DATA DE COMENÇAMENT / FECHA DE INICIO DATA D'ACABAMENT / FECHA DE FIN

LLOC DE REALITZACIÓ (POBLACIÓ, EQUIPAMENT I ADREÇA)  / LUGAR DE REALIZACIÓN (POBLACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DIRECCIÓN)

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA / DISTRIBUCIÓN HORARIA 

D DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN

Acreditació de la representació de la persona sol·licitant. 
Acreditación de la representación de la persona solicitante.
Acord de l'òrgan competent de l'entitat per qual s'aprova sol·licitar l'acreditació del curs. 
Acuerdo del órgano competente de la entidad por el que se aprueba solicitar la acreditación del curso.
Disseny curricular del programa del curs. 
Diseño curricular del programa del curso.
Designació de la persona que farà les funcions de coordinació del curs, emesa per l'òrgan competent, i també la documentació acreditativa del 
compliment del requisit. 
Designación de la persona que hará las funciones de coordinación del curso, emitida por el órgano competemte, así como la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos.
Relació detallada del professorat del curs i documentació acreditativa del compliment dels requisits. 
Relación detallada del profesorado del curso y documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos.
Proposta de pràctiques. 
Propuesta de prácticas.
Procediments i instruments d'avaluació de l'alumnat. 
Procedimiento e intrumentos de evaluación del alumnado.
Informe detallat del local i instal·lacions on s'impartirà el curs. 
Informe detallado del local e instalaciones donde se impartirá el curso.

E SOL·LICITUD / SOLICITUD

D'acord amb el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, actuant en representació de la entitat local sol·licita a la Direcció General de l'IVAJ, que 
s'acrediti el curs següent. El termini per a la presentació és de 3 mesos abans de l'inici del curs. Qualsevol modificació en els cursos haurà de 
comunicar-se a l'IVAJ.  

De acuerdo con el Decreto 86/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, 
de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, actuant en representación de la entidad local solicita a la Dirección General del IVAJ, la 
acreditación del curso siguiente. El plazo para la presentación es de 3 meses antes del inicio del curso. Cualquier modificación en los cursos 
deberá de comunicarse al IVAJ.

Monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. 
Monitor/a de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Director/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. 
Director/a de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

, d de

Firma:

La persona interessada / La persona interesada

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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D'acord amb el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, actuant en representació de la entitat local sol·licita a la Direcció General de l'IVAJ, que s'acrediti el curs següent. El termini per a la presentació és de 3 mesos abans de l'inici del curs. Qualsevol modificació en els cursos haurà de comunicar-se a l'IVAJ. 
De acuerdo con el Decreto 86/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, actuant en representación de la entidad local solicita a la Dirección General del IVAJ, la acreditación del curso siguiente. El plazo para la presentación es de 3 meses antes del inicio del curso. Cualquier modificación en los cursos deberá de comunicarse al IVAJ.
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Firma:
La persona interessada / La persona interesada
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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