
  

CURS DE MONITOR/A DE LLEURE   

Curs reglat per la Direcció General de Joventut segons l'ordre BSF/196/2013, de 2 d'agost  

  

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que 

prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i 

que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc 

de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació 

grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat 

i prevenció de riscos.  

   

 
  

  

  

 

  

  



  

  

Qui  l’organitza?   

Aquest curs és organitzat per l’ajuntament d’Artés i el Centre de formació lleure dos mil i impartit 

per l’escola efa.   

Escola Efa  

L’impuls de l’educació i la cultura és la 
raó de ser de l’Escola Efa, i la formació 
de professionals per treballar aquests 
continguts des del temps de lleure i la 
proximitat amb els ciutadans el mitjà 
per aconseguir-ho.  

www.escolaefa.cat  

 

Centre de formació lleure dos mil  

Lleure dos mil és una empresa d’oci 
educatiu que des del 1994 treballa dins el 
món de l’educació no formal. Els seus anys 
d’experiència en el món del lleure el 
transmeten en els cursos de formació que 
ells mateixos organitzen.  
www.lleuredosmil.com  

  

A qui va dirigit?  

Persones majors de 18 anys interessades en treballar com a monitor/a de lleure a:   

• En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a 

de pati, de suport d'activitats extraescolars ...  

• En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o 

director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), 

de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.  

• En l'àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a 

turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada ...  

  

Continguts  

Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.  

Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.  

Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.  

Practiques professionals.  

  



  

Objectius  

Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil.   

Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el 

marc de la programació general d'una organització.  

Saber aplicar les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació.  

  

Durada del curs  

La durada del curs és de 310 hores repartides de la manera següent:   

150 hores d'etapa lectiva:  100 hores lectives presencials + 25 hores de treball online.  

25 hores d'elaboració de la memòria de les pràctiques.  

160 hores de pràctiques.  

Per superar el curs cal assistir, com a mínim al 85% de la formació presencial, realitzar totes les 

tasques (en els terminis establerts) de la formació online i rebre una avaluació positiva l'etapa 

de pràctiques i a la memòria d'aquestes.  

  

Proposta de calendari  

Intensiu de Nadal i un cap de setmana de gener  

Dates presencials  

• Intensiu: 23, 24*, 27, 28, 29, 30, 31* de desembre del 2017. 2, 3, 4, 5* de gener 2018. 

Cap de setmana del 13 al 14 de gener del 2018.   

• Horari: De 9'30 a 14'00 i de 15'00 a 19'00 (*només matí)  

• Hores: 100 h  

Dates online  

• Online: a concretar 

• Hores: 25 h  

Preu  

245 €  
Inclou: Professors especialistes en les diferents matèries, material i estada a pensió en una casa de 
colònies.  
 
*Els alumnes d’Artés tenen un 50% de descompte. Cal presentar la documentació requerida per tal de 
benificar-se del descompte.  


