
                                                                     
 
 
LA FORMACIÓ T’OBRE PORTES 
ACCIONS FORMATIVES PER A LA MILLORA DE L’OCUPABILIT AT JUVENIL  
 
 
CURS DE MONITORS I  MONITORES D’ACTIVITATS DE LLEUR E INFANTIL I JUVENIL  
Del 10 de maig al 27  de juny de 2012 
 
PERSONES DESTINATÀRIES 
Aquest curs està adreçat a joves de 18 a 35 anys, prioritàriament de Sant Boi,  que realitzin  
o vulguin realitzar  funcions i tasques de monitors/es en esplais, casals i colònies d’estiu, 
menjadors escolars, activitats extraescolars. 
 
 
CONTINGUT 
A partir d’una metodologia activa es treballaran  els aspectes següents: 

 
• Societat, infància i temps lliure 
• Educació en el temps lliure i l’entitat de l’esplai 
• Els plantejaments i els objectius educatius 
• Els infants i adolescents: desenvolupament psicològic i salut  
• El monitor i la monitora 
• El centre d’interès i el mètode de projectes 
• La gestió de l’entitat 
• Planificació d’una excursió 
• Tècniques d’acampada 
• Orientació amb mapa i brúixola 
• Descoberta de la natura 
• Realització d’un itinerari 
• Primers auxilis i educació per la salut 
• Els jocs 
• Expressió plàstica 
• Expressió musical 
• Expressió oral i corporal 
  

DURADA 
El curs consta de 108 hores lectives i de 150 hores de pràctiques. 
 
TITULACIÓ QUE S’OBTÉ 
Un cop acabat tot el procés amb avaluació positiva s’obté el diploma de monitor/a d’activitats 
de lleure infantil i juvenil atorgat per la Direcció General  de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
ASSISTÈNCIA A CLASSE 
- És obligatòria l’assistència al 85% de les sessions 
- La no assistència a classe haurà d’estar justificada i en qualsevol cas s’haurà de 

recuperar 
- S’ha de respectar l’hora d’inici i final de les sessions. 
 
 



CALENDARI 
- Maig: 10, 14,15,16, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30 i 31 
- Juny: 4, 5, 6, 7, 11,12,13,14, 18,19, 20, 21, 25, 26 i 27 
 
HORARI 
De dilluns a dijous, de 17 a 21 hores. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ  
LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA 
C. Mallorca, 30 
Sant Boi de Llobregat 
 
 
 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT 
LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA 
 
C. Mallorca, 30 
Tel. 93 652 98 43 
Tel/fax 93 654 28 28 
A/e:elpunt@santboi.cat 
www.joventutsantboi.cat  
Dilluns i divendres de 10 a 14 hores 
I de dilluns a dijous de 16 a 20 hores 
 
Les places són limitades. 
 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ  
El dimarts 8 de maig de 2012 
 
PREUS D’INCRIPCIÓ 
- Persones empadronades fora de  Sant Boi: 175 € 
- Persones empadronades a Sant Boi: 145 €  
- Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i amb percepció de    
  subsidi o membres de famílies nombroses o monoparentals: 72.50 € 
- Persones empadronades a Sant Boi, en situació d’atur i sense percepció de       
  subsidi: 36,25 € 

 

FORMA DE PAGAMENT 
- En metàl·lic en el moment de realitzar la inscripció 
- Mitjançant ingrés a l’entitat bancària corresponent 

 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’APLICACIÓ DE LA REDUCC IÓ DE QUOTES 
- Per a les persones en situació d’atur amb percepció de subsidi: certificat acreditatiu de 

que es   perceben prestacions 
- Per a les persones en situació d’atur sense percepció de subsidi: certificat acreditatiu de 

que no es perceben prestacions 
      (els certificats s’expedeixen a l’Oficina de Treball de la Generalitat) 
 
- Per a les persones membres de famílies monoparentals i/o nombroses: original i 

fotocòpia del  carnet de família monoparental o nombrosa expedit per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 



ACLARIMENTS   
 
- Les inscripcions es tancaran 2 dies  abans de l’inici de l’activitat formativa. 
 
- Des de la data d’inscripció hi haurà un termini de 2 dies  per fer el pagament i lliurar la 

documentació corresponent, si és el cas, al lloc d’inscripció. 
 

-    Atès que el nombre de places és limitat, es respectarà l’ordre de data d’inscripció.  
 
-     Es lliurarà certificat dels cursos als/les alumnes que compleixin amb el 85 %   
      d’assistència.     
 
-     L’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’omple el mínim de places  
      establertes, informant prèviament als inscrits/es. La devolució de l’import de la  
      matrícula es faria per transferència bancària. 
 
-   Les baixes que es produeixin una vegada ha començat el curs o 2 dies laborables 

abans de l’inici del curs no tindran cap devolució sobre l’import de la 
      matrícula. 
 
 
 


