
 

INFORMACIÓ GENERAL  
 

 

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL.  

M9 GIRONA. Inici del curs: 27 de desembre de 2016 

 

Modalitat: Intensiva. Nadal 2016.    
                    

Lloc: Els Químics Espai Jove, Girona. C/ Caldes Montbui 106.  
 

Temporalització: del 27 de desembre de 2016 al 15 de gener del 2017.     
 

Dies: 27, 28, 29, 30, 31 de desembre de 2016; 2, 3, 4, 5, 7, 14 i 15 de gener de 2017.  

Els dies 14 i 15 de gener la formació es durà a terme mitjançant una estada en una 

casa de colònies. 
 

Horari: matins de 9:00h a 14:00; tardes de 16:00h a 20:00h. 
 

Preu: 190€. 
 

Requisits d’accés al curs: 

Cal tenir 18 anys al inici del curs. Per a un bon seguiment del curs, és aconsellable 

disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els 

coneixements bàsics de navegació per la xarxa, correu electrònic i d’algun programa 

informàtic de processador de textos. 

 

A qui s’adreça? 

El curs s’adreça a totes aquelles persones interessades en realitzar les tasques i les 

funcions que s’atribueixen al/la monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, 

participant activament en activitats, projectes o serveis en l’àmbit de l’educació en el 

lleure, ja sigui a nivell voluntariat o professional. 

Objectiu: 

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil té com a 

principal objectiu preparar els/les alumnes per intervenir d’una manera educativa i 

lúdica en les activitats de lleure infantil i juvenil, alhora que capacitar-los per 

organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats realitzades en el marc d’una programació 

general, projecte o servei. 

Durada i estructura: 

El curs té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes: 

1. Etapa lectiva: 150 hores 

 Formació presencial, 100 hores. Aquesta formació es desenvolupa mitjançant 

la realització de sessions formatives de manera presencial, impartides pel 

professorat qualificat de l’Escola de Lleure Batibull. 

 Formació a distància, 50 hores. Aquesta formació es porta a terme mitjançant 

la realització de: 

Activitats a distància durant la formació presencial, 25 hores. 

Treball propi, elaboració de la memòria, 25 hores. 

 

2. Etapa de pràctiques: 160 hores. Aquesta etapa es duu a terme mitjançant la 

realització de pràctiques formatives en un projecte/activitat en l’àmbit de l’educació 

en el lleure infantil i juvenil. 

 



 

 

 

Temari:  

MF 1866_2: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. 

MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure. 

MP 0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats 

de lleure infantil i juvenil. 

Avaluació:  

L’Escola de Lleure Batibull desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la 

realització d’una sèrie d’exercicis i accions pràctiques que permeten evidenciar si 

l’alumne/a ha adquirit aquelles competències necessàries (cognitives, actitudinals i 

socials) per desenvolupar les tasques de monitoratge infantil i juvenil. 

El procés formatiu serà avaluat a través de l’assignació d’un/a tutor/a, tant durant 

l’etapa lectiva com durant l’etapa de pràctiques. 

Titulació que s’obté:  

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a 

l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure 

infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de l’Escola de 

Lleure Batibull. 

El diploma de monitor/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts 

formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de 

monitor/a complementa el diploma i habilita la persona titular per treballar dinamitzant 

activitats d’educació en el lleure. 

Normativa de formació:  

Ordre del Departament de Benestar Social i Família (BSF/196/2013, de 2 d’agost) per 

la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a 

d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Organitza:                   Amb la col·laboració de: 

               
          

 


