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Aquest curs està reconegut per la Direcció General de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya, un cop superat tot el procés formatiu, 

dóna dret a obtenir el Diploma i el Carnet de monitor/a d’activitats 

de lleure infantil  i juvenil. 

 

___ESQUEMA ORGANITZATIU DEL CURS: 

El curs de formació té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes: 

l’etapa lectiva (en format semipresencial) i l’etapa de pràctiques i memòria. 

Etapa lectiva: 100 hores presencials + 25 hores E-LEARNIG  

Etapa pràctiques: 160 hores presencials + 25 hores MEMÒRIA 

___OBJECTIUS: 

 El curs de monitor/a prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa de 

lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en 

el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les 

tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en 

valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

___NOU PLA D’ESTUDIS. EL CANVI NORMATIU EN L’EDUCACIÓ EN LLEURE 

 La present formació de monitores i monitors està adaptada a la nova ordre 

publicada el passat 2 d’agost de 2013 per tal d’adaptar-se a la nova realitat dels Certificats 

de Professionalitat (reconeixement de les competències per a exercir una professió, 

reconegudes per l’administració laboral, i valides a l’Estat). 

La Fundació Pere Tarrés (Escola de l’Esplai) i com a Primera Escola 

d’Educadors en lleure de Catalunya, aprofitarà aquest canvi per impulsar una formació  

encara més ajustada a les necessitats del lleure educatiu, i dels educadors que ofereixen 

un servei voluntari o professional als infants de Catalunya. 

Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil 

                                                                                       codi curs: C-04/17 
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___DESTINATARIS I CONDICIONS D’ACCÉS: 

Persones majors de 18 anys en iniciar-se el curs, i que tinguin interès o que estiguin 

treballant o col·laborant com monitor/a de lleure –en colònies, centres, escoles, 

moviments educatius o altres institucions o programes- que vulguin obtenir la titulació 

corresponent, i adquirir una formació global bàsica. 

___ETAPA LECTIVA (150 HORES): 

Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 hores. 

Aquests s’avaluen per competències i per superar l’etapa cal obtenir la 

qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l’alumne 

per desenvolupar les intervencions educatives corresponents. 

Aquesta es demostrarà a partir de proves i exercicis avaluatius. 

 El model d’aprenentatge i la metodologia és amb sistema SEMIPRESENCIAL i amb la 

següent distribució: 

 

L’alumne quan s’inscriu al curs, tindrà a la seva disposició des del primer dia una aula 

presencial i una aula virtual. Això li permetrà viure la totalitat del curs d’una forma 

integrada com la següent: 

FORMACIÓ PRESENCIAL FORMACIÓ VIRTUAL 

 
 Exposicions dinàmiques del professorat 

 Treball grupal i individual 
 Reflexió i debat 
 Simulacions i treball amb casos pràctics 

 

 

 
 Preparació elaborada dels continguts didàctics 

 Docents acreditats i formats en metodologies virtuals 
 Plataforma tecnològica simple 
 Planificació de l’aprenentatge i desenvolupament guiat 
 Acompanyament del professor i del coordinador del curs 

 Avaluació continua i final per mesurar el progrés de 
l’alumne 

 

  DISTRIBUCIÓ DE LES 150 HORES 

CODI MÒDUL Presencials Distància Totals 

MF 1866_2 M1 activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 40 20 60 h 

MF 1867_2 M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i 
juvenil 

20 10 30 h 

MF 1868_2 M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de 
lleure 

40 20 60 h 
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S’acompanyarà a l’alumne perquè finalitzi amb èxit el seu procés formatiu adquirint les 

competències proposades en la titulació. La llengua vehicular del curs, juntament amb tots 

els materials que es lliuraran, seran íntegrament en català. 

__ETAPA PRÀCTICA I MEMÒRIA (160 HORES): 

Aquesta etapa implica la realització de pràctiques professionals o de voluntariat, 

amb una durada de 160 h. L’alumne pot començar les pràctiques un cop 

cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. 

 

La recerca del centre corre a càrrec de l’alumne, tot i que comptarà amb el 

recolzament del coordinador/a en cas de dificultat. Un cop finalitzades, s’avaluarà el 

desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents: 

 

 El certificat de pràctiques que realitza el director/a de lleure titulat on es 

valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats 

demostrades. 

 

 La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, el qual comptarà amb el 

suport i tutorització individualitzada per part del coordinador/a del curs. 

Aquesta surt del resultat del treball virtual realitzat en l’etapa lectiva. 

 

__OBTENCIÓ DE LA TITULACIÓ: 

La Fundació Pere Tarrés elaborarà i gestionarà la certificació dels alumnes a partir de 

la tramitació a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta es farà en les convocatòries establertes amb tots aquells alumnes que hagin 

superat tots els criteris d’avaluació, en totes les seves etapes: teoria, pràctica i memòria. 

 

L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a 

comptar des del dia que s’inicia el curs. 

 

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits: 

 

 Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent 

superat les proves d’avaluació corresponents, be siguin presencials o d’e-learning.  

 Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques. 

 Haver assistit, com a mínim, al 85 % de les hores presencials de cada mòdul i 

de la totalitat d’hores en la formació virtual. 

 Reduir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per 

complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure. 
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__CONTINGUTS: 

Els continguts de la formació i de les pràctiques, responen al model del Certificat de 

professionalitat de Dinamització d’Activitats de Lleure, els quals es detallen a 

continuació: 

MÒDUL FORMATIU 
UNITAT DE 

COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS HORES 

 

MÒDUL 1: MF 1866_2 
 
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ 
EN EL TEMPS LLIURE 
INFANTIL I JUVENIL 
 

 

UC1866-2: 
Organitzar, 
dinamitzar i avaluar 
activitats en el temps 
lliure educatiu infantil 
i juvenil 

1. Aplicació dels fonaments de l’educació en el 

temps lliure infantil i juvenil 5 h. 

2. Aplicació dels processos educatius i 
socialitzadors en l’infància i la joventut 15 h 

3. Elaboració de projectes en les activitats 
d’intervenció en el temps lliure infantil i juvenil 10h 

4. Elaboració de la proposta d’activitats de temps 
lliure infantil i juvenil 20 h 

5. Mètodes d’avaluació d’activitats de temps lliure 

5h 

6. Estratègies i mètodes d’educació per a la salut 
5h 

60h 

 
Mòdul 2: MF 1867_2 
 
PROCESSOS GRUPALS I 
EDUCATIUS EN EL TEMPS 
LLIURE INFANTIL I 
JUVENIL 
 
 

 
UC 1867_2: 
Actuar en processos 
grupals considerant 
el comportament i les 
característiques 
evolutives de la 
infància i la joventut 

1. Aplicació del desenvolupament psicosocial 
infantil i juvenil en les propostes d’activitats de 
temps lliure 10h 
2. Tècniques d’intervenció educativa en funció de 
la diversitat individual i grupal 10h 
3. Tècniques grupals en el desenvolupament 
d’activitats de temps lliure i juvenil 10h 

30h 

 
MÒDUL 3: MF1868_2 
 
TÈCNIQUES I RECURSOS 
D’ANIMACIÓ EN 
ACTIVITATS DE TEMPS 
LLIURE 
 

 
UC 1868_2: 
Utilitzar tècniques i 
recursos educatius en 
el temps lliure 

1. Valoració dels centres d’interès o eixos 
d’animació en l’implicació de les tècniques i 
recursos d’animació 5h 
2. Tècniques d’animació, expressió i creativitat 
20h 
3. Tècniques pedagògiques del joc 10h 
4. Tècniques d’educació ambiental 15h 
5. Avaluació i prevenció de riscos en activitats 
mediambientals: seguretat i salubritat 10h 

60 h 

 
MÒDUL PRÀCTIQUES: MP270 
 
PRÀCTIQUES 
PROFESSIONALS NO 

LABORALS DE 
DINAMITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DE TEMPS 
LLIURE EDUCATIUS 
INFANTIL I JUVENIL 
 

 1. Col·laboració en l’organització d’activitats de 
temps lliure infantil i juvenil 
2. Recolzament en la posada en marxa i avaluació 
de les activitats de temps lliure infantil i juvenil 
3. Aplicació de tècniques de dinamització de grups 

en els contextos de temps lliure infantil i juvenil 
4. Aplicació de tècniques d’animació, expressió, 
creativitat i joc 
5. Desenvolupament d’acampades, excursionisme i 
les activitats en el medi natural 
6. Control de salubritat i riscos en el 
desenvolupament del pla natural 
7. Integració en l’equip de monitors i el projecte 
d’activitats 
8. Integració i comunicació en el centre  de treball 

160 h 
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Professorat: 

 

 

 

 

 

DATES CURS : Del 5 al 28 de juliol de 2017      

Horari: de dilluns a divendres de 9.00h  a 14.00h 

Dissabte dia 22, sortida de natura de 9.00h a 20.00h (10 h) 

QUOTA 

D’INSCRIPCIÓ: 

275 euros 

INSCRIPCIONS: Es pot formalitzar la preinscripció a través de la pàgina web   
http://formacio.ctfc.cat/ o trucant al telèfon 973 48 16 44. 

Posteriorment, la secretaria del curs es posarà en contacte amb les 

persones preinscrites per confirmar la inscripció i formalitzar el 

pagament.  

Transferència bancària a:  

 

CAIXABANK      ES45 2100 0081 9702 0028 1317   

Data límit d'inscripció:  30 de juny de 2017 

Nombre mínim de matriculats: 20  

Nombre màxim de matriculats: 30  

Cal tenir 18 anys a l’inici del curs 

 

LLOC DE 

REALITZACIÓ :  

CTFC. Pujada del Seminari s/n. Solsona. 

SECRETARIA: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya . Pujada del Seminari s/n  

25280 Solsona  

Tel.  973 481644       formacio@ctfc.cat 

http://formacio.ctfc.cat/
mailto:formacio@ctfc.es

