PROPOSTA FORMATIVA:
Premonitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil
El curs pretén introduir l’alumnat al món de l’educació en el lleure, mitjançant una
metodologia adaptada a l’edat dels i les participants, amb l’objectiu que l’alumne
generi una visió àmplia i general d’aquest món, tot reflexionant amb els
companys i companyes del curs, i posant en practica diverses tècniques
educatives, per tal de prendre consciència sobre la importància de l’educació en
el lleure en la nostra societat.

OBJECTIUS


Sensibilitzar als futurs monitors i monitores en el temps de lleure infantil
i juvenil sobre la tasca d'educació que portaran a terme amb els infants.



Conèixer la importància de partir d'un projecte educatiu per dur a terme
una tasca educativa responsable i coherent.



Dotar als alumnes dels coneixements psicològics i pedagògics
necessaris per a desenvolupar la seva funció.
Des dels seus inicis, l’ Escola

CONTINGUTS
El curs consta de 20h i s’estructura de la següent manera:


BLOC 1. L’EDUCACIÓ EN EL
LLEURE




BLOC 2. DESENVOLUPAMENT
PSICOSOCIAL I TÈCNIQUES
GRUPALS
BLOC 3. TÈCNIQUES I
RECURSOS DIDÀCTICS









Concepte d’educació i educació en
el lleure
Marc legal de les activitats en el
lleure
La metodologia en les activitats en
el lleure
Programació, realització i avaluació
d’activitats
El grup d’infants. Desenvolupament
psicosocial.
Relació monitor/a infant
Presa de decisions i treball en equip
Jocs de lleure
Contes i manualitats
Jocs recreatius
Jocs convencionals

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’equip docent i el material didàctic vinculat a l’acció formativa són en llengua
catalana.

A QUI S’ADREÇA
Els curs s'adreça joves a partir de 15 anys interessats/des en exercir coma futurs/es
monitors/es en el temps de lleure infantil i juvenil. Nois i noies motivades i
interessades en aprendre com aplicar aquests coneixements en el temps de lleure
dels infants.

TITULACIÓ
L'Escola FORCA expedirà un certificat d'assistència un cop finalitzat el curs a
aquells alumnes que hagin assistit com a mínim al 85% de les hores totals del
curs.
TOTAL HORES PRESENCIALS: 20h
CALENDARI: del 27 al 30 JUNY
HORARI: de 9h a 14h
LLOC DE REALITZACIÓ: Sant Pere de Ribes

