PROPOSTA FORMATIVA

MONITOR/A D'ACTIVITATS
D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Fer d’educador/a en el lleure demana motivació, il·lusió i
ganes de contribuir al creixement integral dels infants i
joves. I alhora, requereix una bona formació que permeti
exercir la tasca educativa amb la certesa que es durà a
terme qualitativament.
Donar-li sentit a l’educació en el temps de lleure, dotantla d’experiències enriquidores per als infants i joves i
potenciant les seves capacitats personals és el repte de
tots els monitors i monitores.

PER ORGANITZAR,

formació de l'alumnat per a la
intervenció educativa en activitats
de lleure

L’Escola FORCA, vinculada a la
Fundació Escolta Josep Carol i
a Escoltes Catalans, des de fa
40 anys ofereix un ampli
ventall de cursos i recursos
adreçats a totes aquelles
persones interessades en
l'educació en el lleure enfocada
a la transformació social.

EN EL MARC DE
LA
PROGRAMACIÓ

OBJECTIUS
L'objectiu principal del curs és la

L'ESCOLA FORCA

GENERAL D'UNA
ORGANITZACIÓ

DINAMITZAR
I AVALUAR

A QUI S'ADREÇA
El curs s'adreça, seguint la normativa vigent de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (DGJ),
a totes aquelles persones majors de 18 anys que estiguin
interessades en formar-se en l’àmbit de l’educació en el
lleure.

CAPACITAR
L'ALU MNAT

AMB UNA INCIDÈNCIA
EXPLÍCITA EN
L'EDUCACIÓ EN
VALORS

PER MITJÀ DE
L'APLICACIÓ DE
TÈCNIQUES
ESPECÍFIQUES
D'ANIMACIÓ GRUPAL

CONTINGUTS i TITULACIÓ
El curs s'estructura en 3 blocs
100h presencials
50h a distància
160h de pràctiques
CALENDARI: Estiu 2022
HORARI: Intensiu
UBICACIÓ Sant Pere deRibes

La superació de les tres etapes del curs
comporta l’obtenció del diploma i del carnet
de monitor/a d’activitats d’educació en el
lleure infantil i juvenil que expedeix la DGJ,
a proposta de les escoles d’educadors i
educadores en el lleure infantil i juvenil.

METODOLOGIA
La metodologia emprada serà global, integradora i
activa, basada fonamentalment en l’experiència
vivencial i la pedagogia de l’acció, per tal que cada
participant sigui protagonista del seu propi procés
d’aprenentatge.

L’acció formativa es desenvolupa en llengua
catalana (equip docent i material didàctic).

