PROPOSTA TÈCNICA CURS DE
MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANITLS I JUVENILS
L’ESCOLA LLIURE EL SOL

Som una cooperativa de serveis de formació d’iniciativa social sense ànim de lucre.
Som l’escola d’Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casals de Joves de Catalunya i la Fundació
Ferrer i Guàrdia que en son les sòcies de serveis.
Portem més de 25 anys desenvolupant formació en el món de l’educació en el lleure i l’associacionisme
a Catalunya. Som escola d’educadors/es en el lleure infantil i juvenil reconeguda per la Secretaria de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.

A l’Escola Lliure El Sol impulsem el coneixement i el creixement
d’entitats i de persones vinculades a l’educació popular i l’economia
social i solidària a través de metodologies actives i transformadores,
enfortint-ne la llibertat de pensament i el compromís social.

TÍTOL
Amb aquest curs s’obté el títol oficial de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

OBJECTIU DEL CURS
Preparar l’alumne per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l’organització,
dinamització i avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats per persones amb edats
compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general d’una entitat, projecte o servei.

ESTRUCTURA DEL CURS
125h
lectives

310
hores

160h
pràctiques
25 h
redacció
memòria
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CONTINGUTS

Mòdul 1866_2: Activitats d'educació
en el lleure infantil i juvenil
(40 hores presencials i 10 hores online)

MF 1867_2: Processos grupals i
educatius en el lleure infantil i
juvenil
(20 hores presencials i 5 hores online)

MF 1868_2: Tècniques i recursos
d’animació en activitats de lleure
(40 hores presencials i 10 hores online)

• Educació popular. Educar en el lleure infantil i juvenil
• Els drets humans com a fonament de transformació social
• La construcció de l’ideari des del lliurepensament
• El plantejament educatiu
• La participació dels infants i joves en l’acció educativa
• L’organització del projecte / de l’entitat
• Educació per a la salut

• Psicologia del desenvolupament
• Psicologia de grups. Tècniques grupals amb infants i joves
• Educar en la diversitat. Educació inclusiva
• Educació amb perspectiva de gènere

• Educació ambiental
• L’ús d’eines i tècniques didàctiques
• Eines didàctiques: el joc, excursionisme, teatre
• El treball en equip
• Marc legal de les activitats de lleure. Responsabilitat civil i penal

ORGANITZACIÓ A MIDA
•

Possibilitat d’incrementar les hores presencials per fer suport a la cerca de centres
de pràctiques i a l’elaboració de la memòria a canvi de reduir les hores de formació
on-line.

•

Possibilitat d’afegir accions formatives vinculades amb el territori com ara presentar
o anar a visitar projectes o experiències vinculats amb el contingut de la formació.

•

Possibilitat d’aprofundir sobre alguna temàtica concreta del curs com
interculturalitat, educació en perspectiva de gènere, àmbit laboral de l’educació en el
lleure, economia social i solidària, etc.

MODALITATS DE CALENDARI

25 sessions de 4 hores
Possibles formats:
- Intensiu – 12’5 dies amb sessió matí i tarda
- Matins o tardes laborables – 25 dies (1 mes) amb sessió diària
- Caps de setmana
o 7 caps de setmana de formació intensiva matí i tarda dissabte i diumenge
o 9 caps de setmana de formació intensiva matí i tarda dissabte i diumenge al matí (deixant
una franja horària lliure)
El calendari i els horaris es poden adaptar a les necessitats del col·lectiu al que va destinada la formació
i en cas de fer algun aprofundiment caldrà afegir les sessions corresponents
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PROPOSTA ECONÒMICA

OPCIÓ A)
PREU per ALUMNE

OPCIÓ B)
PREU TANCAT

Preu: 240€ x alumne

Preu: 4950€

Mínim 20 participants
Màxim 25 participants

Mínim 14 participants
Màxim 25 participants

En totes dues opcions hi ha la possibilitat de subvencionar part de la matricula de l’alumnat per part
del municipi o entitat organitzadora.
En el cas de la OPCIÓ A) Si s’inscriuen menys de 20 alumnes, l’ajuntament o entitat es compromet a
assumir l’import restant per a cobrir l’import del curs.
Curs a mida: Proposta base amb 100 hores lectives presencials i 25 hores on-line. La proposta
econòmica s’haurà d’adaptar en cas que es concretin més hores de formació presencial. Aquesta
adaptació es pressupostarà en funció de cada cas particular.

INSCRIPCIONS
El mecanisme d’inscripció és on-line a través de la web de l’escola www.escolaelsol.coop
Si el client vol fer les inscripcions a la seva seu caldrà complir amb les obligacions documentals que
requereix la normativa vigent, enviant en paper i abans del curs els fulls d’inscripció, DNI, fotografies i
acreditacions requerides per a fer la formació

ESPAI

L’espai ha de complir les condicions que s’especifica en el document de condicions higièniques en
espais de formació.
En cas que per indicacions de l’autoritat sanitària no es pugui seguir desenvolupant el curs de manera
presencial es podrà continuar en línia.
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