
 
 
LA FORMACIÓ T’OBRE PORTES  
Accions formatives per a la millora de l’ocupabilitat juvenil 
 
CURS DE MONITOR/A D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL 
Formació teòrica i pràctica amb la que obtindràs els coneixements i els 
recursos tècnics per a intervenir i treballar com a monitor/a en espais de 
lleure educatiu com ara esplais, casals i colònies d'estiu,  menjadors escolars, 
activitats extraescolars i d'altres.  
 
És un curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i un cop superat el procés formatiu s'obté el carnet corresponent. 
 
Dates: del 13 d’abril al 8 de juny  
Horari: dilluns, dimecres i dijous, de 15.30  a 19.30 h 
Durada: 150 h teòriques, (100  h presencials, 50 h on line) i 160 h 
pràctiques 
Modalitat: presencial 
Lloc: Can Massallera, sala polivalent  
Assistència a classe:  
És obligatòria l’assistència al 85% de les sessions. 
La no assistència a classe haurà d’estar justificad a i en qualsevol cas s’haurà de 
recuperar.  
Destinataris/es: joves de 18  a 35 anys 
 
Continguts 
A través de diferents dinàmiques i tècniques es  treballaran  els aspectes 
següents: 
 
Àmbit psicològic  
- Psicologia del desenvolupament 
- Treballar des de la diferència 
- El grup i  dinàmiques de grup 
- Comunicació 
- Gestió de conflictes 
 
Àmbit de pedagogia del lleure  
- Educar en el lleure 
- Mitjans  educatius   
- Educació integral i socialització 
- Projecte educatiu 
- Legislació i lleure 
- Programació: preparació, realització  i avaluació 
- La planificació d'activitats educatives 
- El Centre d'interès 
- La programació 
 
Àmbit de l'expressió  
- Psicopedagogia de l'expressió. 



- Expressió corporal 
- Expressió plàstica 
- Animació: cançons i danses 
- Contes 
 
Àmbit del joc i de l'esport  
- Jocs i esports 
- Grans jocs 
 
Àmbit de la natura  
- Descoberta de la natura. 
 
Àmbit de la salut  
- Educació per la salut 
- Primers auxilis 
 
Informació i inscripcions 
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT 
LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA 
 
c. Mallorca, 30-34 
tel. 93 652 98 43 
tel/fax 93 654 28 28 
A/e:elpunt@santboi.cat 
www.joventutsantboi.cat 
www.facebook.com/jovessantboi 
Dilluns i divendres de 10 h a 14 h 
I de dilluns a dijous de 16 h a 20 h 


