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1. INTRODUCCIÓ

3. Objectius

2. Justificació

Aquest document es un projecte de com ha de ser la 
Borsa de Formació del CJCV i per tant, apareixen co-
ses que no estan en relació al procés de constitució 
que es va fer aprofitant el curs de Formador d’Ani-
madors, com per exemple la edat màxima que per a 
la BdF és de 35 anys però per al curs es de 30 ja que 
el curs està finançat per Erasmus+. De la mateixa 
manera, la inscripció al curso ha fer-se amb el com-
promís i la predisposició de desenvolupar el debat 
de llei i per a fer les formacions del consell.
Una de les línies més rellevant que ens hem marcat 
al CJCV als últims anys ha sigut la necessitat d’apro-
par el Consell a les entitats membre, entenent sem-
pre el benefici de treballar en xarxa i l’enriquiment 
que açò suposa.

En aquesta línia de necessitats, una de les nostres 
prioritats ha sigut la creació d’un pla de formació 
que servisca per a enfortir les nostres entitats. Per 
això, durant el 2015 es va realitzar un primer any de 
prova, basant-se en els resultats d’una enquesta que 
vam confeccionar per matissar el mateix pla anual, 
el qual va tindre una acollida prou satisfactòria per 
part de les entitats.
Per tal d’enfortir el treball en xarxa i crear espais 
comuns entre les diferents entitats, hem vist la ne-
cessitat de crear una Borsa de Formació que puga 
constituir-se com un recurs propi del CJCV.

3.1. General:
-Crear un recurs, construït entre totes les enti-
tats i consells del CJCV, que servisca per a en-
fortir a mateixes entitats, mitjançant la formació 
com a eina de transformació social.

3.2. Específics: 
-Crear un espai comú entre totes les entitats del 
qual se senten partícips. 

-Capacitar als i les joves per a un millor desenvo-
lupament dels seus voluntariats.
-Generar una producció material de coneixement 
pròpia del CJCV que puga servir de referència per 
a les seues entitats. 

-Establir un grup de treball estable que puga do-
nar continuïtat als plans de formació, emfatitzant 
la visibilització de l’associacionisme valencià.

El CJCV és una plataforma que serveix com a espai 
comú de l’associacionisme valencià, i com a tal, tro-
ba entre els seus membres a una gran quantitat de 
persones amb les competències necessàries per a 
transmetre coneixements i ajudar a la capacitació 
de les entitats. Valorar el coneixement que existeix 
i posar-lo al servei de tots i totes és una necessitat 

actual. El pla de formació ha de generar-se des del 
mateix CJCV i ha d’involucrar al màxim d’agents pos-
sibles. Per açò, posar en funcionament la Borsa su-
posa que la formació al CJCV siga una eina pròpia, on 
es tinga en compte el nombre més gran de realitats 
possibles al confeccionar els plans de formació.
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4. Organització de la Borsa de Formació

A l’hora d’organitzar la Borsa hem d’aclarir que es 
tracta d’un voluntariat i, com a tal, ha d’entendre’s 
com un grup de joves que voluntàriament contri-
bueixen a la formació d’altres persones. Dins de 
la borsa de formació, diferenciem diverses figures: 
formatives, organitzatives i el Consell de Formació. 

4.1. Formatives: 
-Formadors/es: Són persones que aporten els 
seus coneixements a les activitats de formació 
promogudes pel CJCV o a petició de les seues 
entitats. Els i les formadores fomenten el des-
envolupament de les competències, habilitats, 
coneixements i actituds de les persones parti-
cipants i ofereixen a les organitzacions juveni-
ls la motivació i l’experiència per a definir les 
polítiques de formació. Igualment, actuen com 
a mentors per a nous formadors i formadores. 
D’aquesta manera, contribueixen a l’evolució 
constant de la formació en el treball amb la jo-
ventut.
- Facilitadors/es: Ajuden a un grup de persones 
a entendre els seus objectius comuns i els as-
sisteixen en la planificació per a aconseguir-los, 
sense formar part de la discussió. Són capaços 
de crear una atmosfera segura en la qual, cada 
persona té l’oportunitat d’expressar-se i donar 
la seua opinió, així com animar el debat. Tam-
bé poden moderar en debats i discussions, quan 
tenen un important coneixement de la matèria, 
presentant el tema a debatre i realitzant pre-
guntes que desenvolupen l’argumentació i la 
conversa.
- Persones Expertes: Com a especialistes, són 
les persones que introdueixen una matèria, par-
tint del seu ample coneixement i experiència 
sobre la mateixa i sense realitzar un procés de 
debat i anàlisi.

4.2. Organitzatives:
Per a plantejar la borsa de formació, hem de partir 
del punt que es tracta d’un grup de treball estable 
vinculat al CJCV i com a tal, depén del mateix CJCV. 
Significa que manca d’entitat jurídica pròpia i serà 
el CJCV l’encarregat de gestionar-la i dinamitzar-la, 
perquè siga un recurs obert per a les nostres enti-
tats.

4.3. Consell de Formació:
Serà el màxim òrgan de decisió de la Borsa. Tindrà 
les següents funcions:

-Analitzar les necessitats formatives de les en-
titats membre i elevar al CJCV una proposta per 
al pla de Formació del CJCV.
- Acompanyar i vigilar el compliment del Pla de 
Formació del CJCV.
- Planificar les accions formatives que s’impar-
tiran des de la BdF i aprovar la distribució dels 
recursos formatius i les persones formadores.
- Donar seguiment al bon funcionament de la 
borsa, elaborar i aprovar la memòria de la BdF.
- Realitzar propostes de necessitats de recursos 
oportuns i altres que es deriven de la gestió i di-
recció de la BdF.
- Avaluar la continuïtat dels i les formadores, fa-
cilitadores i persones expertes, en funció de les 
avaluacions rebudes.
Formaran part del Consell de formació les se-
güents figures:
- Coordinador/a: Podrà ser-ho una persona de 
la Comissió Permanent del CJCV, un tècnic o 
una representant del Claustre. Exercirà les fun-
cions de gestió diària de l’organització de la Bor-
sa, com:
-Atendre les demandes formatives realitza-
des per les entitats i consells locals de joventut 
membre.
-Coordinar el claustre de formadores i forma-
dors de la Borsa. Coordinar tant el catàleg de 
recursos formatius de la Borsa com els cursos 
que s’oferisquen des d’altres organitzacions o 
plataformes els quals, puguen donar resposta a 
les necessitats formatives de les organitzacions 
del CJCV.
-Facilitar el contacte i la relació entre la deman-
da formativa i el formador o formadora que vaja 
a exercir l’acció formativa.
-Fer el seguiment de les accions formatives 
amb l’avaluació i la memòria de la formadora o 
formador que haja exercit la formació.
-Representant CP: En cas que la coordinació no 
forme part de la CP, hi haurà una altra perso-
na que faça d’enllaç entre la Borsa i la Comissió 
Permanent.
- Representants del claustre: Hi haurà una re-
presentació de les persones que formen part del 
Claustre, les quals seran triades entre el conjunt 
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de formadors i formadores que formen part de 
la borsa de formació. El Claustre està format pel 
conjunt de formadores i formadors que formen 
part de la borsa. Aquest claustre podrà estar 
conformat entre 9 i 15 persones com a màxim, 
s’intentarà que hi haja una representació terri-

torial equilibrada de 3 o 5 per província. Es re-
novarà cada tres anys perquè hi haja un relleu 
generacional i un procés d’acompanyament a 
les noves persones formadores, el qual es rea-
litzarà, principalment, en l’últim any, a manera 
de mentor/a.

És important aclarir quin és el model de formadora 
o formador que es vol impulsar des del Consell de 
la Joventut de la Comunitat Valenciana per al reco-
neixement de la Borsa de Formadors/as i l’Educació 
No Formal; ja que si volem una formació de qualitat, 
els i les formadores també han de ser de qualitat. 
Per això, des del CJCV creiem que el perfil de la per-
sona formadora s’ha de realitzar tenint en compte 3 
àmbits:

1) Les competències que han de tindre per a la 
formació.
2) Les habilitats per a la formació.
3) Les actituds que ha de despertar entre les 
persones participants

D’igual manera, resulta de vital importància la re-
ferència que aquesta persona tinga en el treball 
amb la joventut i la proximitat al treball. També, se-
ria interessant que un dels criteris a prioritzar fora 
l’edat, prioritzant que siguen menors de 35 anys, tot 
fent una excepció en la figura de la persona experta 
en qui es premiaria més el coneixement en l’àrea i 
camp específic que l’edat de referència.

5.1. Competències de la Persona For-
madora de la BdF del CJCV:
Les competències són un conjunt articulat i dinàmic 
de coneixements, habilitats, actituds i valors, que 
formen part activa en l’acompliment responsable i 
eficaç de les activitats quotidianes d’un context de-
terminat. Quan ens referim a les competències dins 
de la formació en ENF ens referim al fet que les 
persones formadores tinguen la capacitat de:

1) Saber programar accions formatives:
-Dissenyar el procés formatiu, aplicant tècni-
ques de programació didàctica, per a facilitar 

l’aprenentatge basat en les necessitats i de-
mandes detectades.
-Ser capaç de gestionar l’acció formativa pro-
gramada, vinculant-la a la resta d’accions de 
formació desenvolupades per les organitza-
cions, i que siga d’utilitat pràctica en el seu tre-
ball, coordinant-se amb altres formadors/es, i 
així garantir la consonància i la coherència del 
programa de formació dissenyat.
-Desenvolupar processos de detecció de neces-
sitats formatives per a les quals dissenyar ac-
cions formatives.
2) Proporcionar oportunitats d’aprenentatge:
-Adequar les accions formatives al nivell de les 
persones participants.
-Crear un clima acadèmic d’acceptació on totes 
les realitats individuals tinguen cabuda. Ser ca-
paç de crear les òptimes condicions d’aprenen-
tatge, emfatitzant els aspectes més importants 
a desenvolupar, vinculant-los amb els coneixe-
ments previs o les experiències de les persones 
participants.
-Ser capaç de mostrar un perfil negociador per 
al programa formatiu, facilitant la implicació de 
les persones participants en el procés formatiu.
-Ser capaç de proposar, dinamitzar i supervi-
sar activitats de formació en grup, utilitzant 
metodologies actives, les quals afavorisquen el 
desenvolupament de les competències socials i 
participatives.
-Tutoritzar, supervisar i acompanyar de forma 
individualitzada el procés d’aprenentatge de les 
persones participants, proporcionant-les estra-
tègies, pautes i fonts d’informació.
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3) Verificar el nivell de qualificació aconseguit:
- Verificar objectivament el nivell aconseguit 
per les persones participants proporcionant-les 
eines que les permeta tindre un autoconcepte 
del seu propi progrés.
- Avaluar l’adequació del procés formatiu en 
funció de les necessitats formatives i les capa-
citats del grup de participants.
- Avaluar la capacitat docent de les persones 
formadores en el procés d’ensenyament-apre-
nentatge.

5.2. Habilitats de la Persona de la BdF 
del CJCV: 
Quan parlem d’habilitats de la persona formadora, 
ens referim a les seues destreses per a desenvolu-
par el procés formatiu. El significat de «destresa» 
resideix en la capacitat o habilitat per a realitzar al-
gun treball, primàriament relacionat amb la forma-
ció de persones. Per això, dins de les habilitats míni-
mes per a la formació, entenem com a necessàries: 

 Habilitats comunicatives:
- Capacitat d’escoltar activament
-Adaptació y claredat en el llenguatge
-Comunicació no violenta
- Habilitats Socials:
- Actitud dialogant
- Estil assertiu
- Actitud integradora
- Capacitat de fer i rebre crítiques constructives 
i autocrítica

 Habilitats grupals:
- Generar participació activa i dinamitzar el 
grup (maneig d’eines)
- Interacció multiplicativa (intervenir per a esti-
mular la participació)
- Neutralitat
- Regulació de conflictes

 Habilitats docents bàsiques:
- Crear ambient d’aprenentatge
- Ús adequat de l’espai i el temps
- Observar de forma contínua la realitat del 
grup [experiències, expectatives, necessitats]
- Facilitar la transferència formativa (connectar 
l’aprenentatge amb la necessitat formativa)

- Interconnectar els continguts
- Capacitat per a motivar cap a l’aprenentatge
- Devolució formativa: Organitzar de forma 
prioritzada i adequada la informació clau
- Capacitat de valorar i reconduir els processos 
d’aprenentatge
- Provocar l’aprenentatge a través de la interac-
ció (dialògic)
- Saber tancar el curs

Habilitats de coordinació:
- Oferir una visió global del desenvolupament 
del procés formatiu
- Introduir les dinàmiques i les activitats forma-
tives en les sessions
- Saber transmetre les instruccions i supervisar 
les activitats formatives

Habilitats de suport:
- Establir cohesió i cooperació
- Demanar coneixement i experiència prèvia, 
estimular la participació i mantenir el centre 
d’activitat en les persones participants
- Conservar la neutralitat

Habilitats de presentació:
- Habilitats de presentació
- Saber comunicar
- Utilitzar el moviment corporal
- Controlar recursos audiovisuals i propiciar la 
retroalimentació 

És important per al funcionament òptim de la BdF, 
que hi haja unes despeses estructurals mínimes 
cobertes. Per tant, les despeses de manteniment i 
estructura de la borsa seran a càrrec del CJCV, ja 
que la borsa s’integra dins del mateix CJCV. Aques-
tes despeses serien:

- Despeses de coordinació i representació de la 
Borsa.
- Pla de reciclatge de les persones formadores 
de la Borsa.
Despeses de les formadores i formadors ne-
cessàries per a l’execució de les accions forma-
tives sol·licitades pel CJCV.

En el desenvolupament de les accions formatives 
per a les entitats i per al mateix CJCV, les persones 
que realitzen la formació caldrà que tinguen cober-
tes almenys, aquestes despeses:
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Despeses de desplaçament, allotjament i ma-
nutenció durant el desenvolupament de l’acció 
formativa. Aquestes, correspondran a les organit-
zacions i institucions que sol·liciten la formació. 
Excepcionalment, aquestes despeses podran ser 
cobertes pel CJCV a petició de les entitats i prèvia 
autorització de la Comissió Permanent en els casos 
d’organitzacions membre que no tinguen recursos 
suficients.

Dietes de Formació: A totes les persones que des-
envolupen la formació se’ls reconeixerà una dieta de 
formació per la dedicació a aquesta activitat i com a 
compensació del seu esforç. Per això, hi haurà tres 
modalitats de dieta:

1.Emplenar el formulari per a explicar la teua expe-
riència com a persona formadora i la teua formació
2.Es comprova que es compleixen els criteris, i si es 
compleixen, es passa la preselecció.

3.Les persones preseleccionades tindran un curs 
sobre habilitats docents per a persones formadores 
de formadores.

Cal aclarir que el Consell de la Joventut de la Co-
munitat Valenciana no vol fer una competència des-
lleial a totes aquelles persones que treballen i viuen 
de la formació, ni tampoc menysprear la seua feina. 
El que volem és oferir un recurs assequible a les 

entitats membre; i encara que creient que el fun-
cionament de la borsa ha de fonamentar-se en el 
voluntariat; vol reconéixer aquesta tasca voluntària, 
compensant la dedicació que suposa.

La confecció de la borsa és un procés on cal implicar 
el màxim nombre d’entitats i territoris.
-Del 22 de maig fins al 22 juny: presentació de 
candidatures mitjançant el formulari per a formar 
part de la Borsa de Formació.

-30 de juny: preselecció dels perfils que hauran de 
fer el curs de desenvolupament d’habilitats docents.
-8 al 9 de juliol: Curs de Formadores de Formadores.
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6. FINANÇAMENT I RECURSOS

8. Procés

7. Calendari d’implantació

Concepte Import (€) Observacions

Dieta de Formació / Facilitació 60 €
És la dieta que correspon per un dia complet de 
formació, la qual estaria compresa al voltant de 

les 8 hores formatives.

Mitja dieta de Formació/ Facilitació 30 € És la dieta corresponent a aquelles accions for-
matives o sessions inferiors a les 8 hores diàries.

Nota: La dieta completa de formació correspondrà per a formacions d’almenys 8 hores diàries. La mitja dieta de formació correspon-
drà a sessions formatives inferiors a 8 hores i superiors o iguals a 4 hores.


