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ESCOLA DE L’ESPLAI

L’Escola de l’Esplai és una entitat educativa, recone-
guda l’any 1974 pel Ministerio de Cultura i registrada
amb el número 10 l’any 1982 per la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya. L’Esco-
la de l’Esplai dirigeix la seva proposta formativa als
educadors i educadores d’infants, adolescents i joves,
que treballen en els àmbits del voluntariat i professio-
nal de l’educació en el lleure.
Part de l’oferta formativa de la nostra escola es troba 
dins del Pla de Formació per el Voluntariat Social.
Reconeguts com a centre col·laborador del Servei 
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

L’Escola de l’Esplai ofereix:

•  Formació bàsica de monnitors, monitores, directors i
directores de lleure infanntil i juvenil.

•  Formació d’aprofundimeent en relació a l’esplai:
monitors de menjadors, intervenció
en adolescents, intervennció amb
persones amb discapacitat,
dinàmiques de grup, animació
de la fe...

•  Monogrà  cs relacionats amb 
l’educació en l’esplai.

•  Iniciació al voluntariat.
•  Assessorament a entitatss no

lucratives i de lleure en 
relació a organització i
gestió.

•  Assessorament a
entitats de lleure sobre 
intervenció amb personees 
amb discapacitats.

•  Servei de biblioteca
especialitzada.

Proposem diferents modeels 
de formació, en blocs de ddues o
quatre hores, combinables. 
Comptem amb un ampli cclaustre 
de professors. Podem  impartir 
formació de dilluns a divendres, durant
les festes escolars i els capps de setmana.





Lleure
•  Monitor/a d’Activitats d’Educació en el lleure
•  Director/a d’Activitats d’Educació en el lleure
•  Premonitor/a d’Activitats d’Educació en el

lleure
•  Gestió i monitors de menjadors escolars

Acció social
•  Iniciació al voluntariat
•  Intervenció socioeducativa

Associacionisme i voluntariat
•  Gestió d’entitats no lucratives
•  Elaboració de projectes
•  Finançament i gestió de projectes

Formació al “gust”
•  Jocs
•  Natura
•  Danses
•  Comptabilitat
•  Creativitat
•  Centres d’interès
•  Educació de la fe
•  Contes i rondalles
•  Lideratge de grups
•  Educació en valors   
•  Expressió corporal
•  Dinàmiques de grup
•  Manipulació d’aliments
•  Resolució de con  ictes
•  Integració de persones amb discapacitat
•  Qualsevol altra formació a demanda

Més informació: fundacioesplaigirona.catwww.f



CERTIFICAT 

DE PROFES-   

SIONALITAT

DINAMITZACIÓ 

D’ACTIVITATS 

EN EL TEMPS 

LLIURE 

EDUCATIU 

INFANTIL 

I JUVENIL

UNITAT DE 

COMPETÈNCIA

Organitzar,
dinamitzar i
avaluar activitats
en el temps lliure
educatiu, infantil i
juvenil

Actuar en
processos grupals
considerant el
comportament
i les
característiques
evolutives de la
infància i joventut

Utilitzar tècniques
i recursos
educatius
d’animació en el
temps lliure

Plani  cació, 
organització,
gestió i avaluació
de projectes 
de temps lliure
educatiu

Generar equips
de monitors,
dinamitzant-los
i supervisant-los
en projectes
educatius de
temps lliure

DIRECCIÓ I 

COORDINACIÓ 

D’ACTIVITATS 

EN EL TEMPS 

LLIURE 

EDUCATIU 

INFANTIL I 

JUVENIL

MÒDULS 

FORMATIUS

M1
Activitats
d’educació en
el temps lliure
infantil i juvenil
60h

M2
Processos
grupals i 
educatius en 
el temps lliure
infantil i juvenil
30h

M3
Tècniques 
i recursos
d’animació en
activitats de
temps lliure
60h

M4
Plani  cació,
organització,
gestió i avaluació
de projectes
educatius de
lleure infantil i
juvenil 120h

M5
Coordinació i
dinamització
de l’equip de 
monitors de
temps lliure
80h 

ESTRUCTURACIÓ DELS NOUS CURSOS
MONITOR/MONITORA I DIRECTOR/DIRECTORA 
DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL
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Cal tenir 18 anys complerts per accedir a aquesta formació



MONITOR/MONITORA de LLEURE

DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS 

LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL                                  

Opció Tipus 
de formació

150h presencials

25h memòria de 
pràctiques

100h presencials

25h formació on.line @  *

25h memòria de 
pràctiques

+
ETAPA DE PRÀCTIQUES
160 h (en tots els casos)

  Quali  cació DGJ:   
Títol de monitor/a (1)

  Certi  cat de 
professionalitat      
SOC (2)

  Quali  cació DGJ:   
Títol de monitor/a (1)

Titulació
que s’obté

DIFERENTS POSSIBILITATS DE FORMACIÓ

Més informació i matrícules

Consulta el calendari dels cursos al web:
www.fundacioesplaigirona.cat o al telèfon 972 24 93 25

B

A

(1)  Diploma i carnet de la Direcció General de Joventut de Monitor/a d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil (Ordre BSF/196/2013 de 2 d’agost de 2013)

(2)  Títol o  cial de Certi  cat de Professionalitat de Dinamització d’activitats de 
temps lliure educatiu infantil i juvenil (RD 1537/2011 de 31 d’octubre de 2011) 
SSCB0209, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació, en cursos subvencionats.

* Aquesta formació pot ser substituïda per monogrà  cs i/o unitats didàctiques

Consulta el calendari dels
www.fundacioesplaigiron



DIRECTOR/DIRECTORA de LLEURE

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS DE 

TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL               

Opció

Opció

Tipus 
de formació

Tipus 
de formació

200h presencials

25h memòria de 
pràctiques

290h presencials

 25h memòria de 
pràctiques

135h presencials

40h formació on.line @  *

 25h memòria de 
pràctiques

195h presencials

 70h formació on.line @  *

 25h memòria de 
pràctiques

+ ETAPA DE PRÀCTIQUES
 120h (en tots els casos)

+ ETAPA DE PRÀCTIQUES
 120h (en tots els casos)

  Quali  cació DGJ: 
Títol de director/a (1)

  Certi  cat de 
professionalitat      
SOC (2)

  Quali  cació DGJ:   
Títol de director/a (1)

  Certi  cat de 
professionalitat      
SOC (2)

  Quali  cació DGJ:   
Títol de director/a (1)

  Quali  cació DGJ:    
Títol de director/a (1)

Titulació
que s’obté

AMB TITULACIÓ DE MONITOR/A DE LLEURE

SENSE TITULACIÓ DE MONITOR/A DE LLEURE

Titulació
que s’obté
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MÉS FORMACIÓ

CURS DE PREMONITOR – PREMONITORA
Aquest curs va dirigit a joves de 15 a 18 anys que 
vulguin iniciar-se en la formació en el temps lliure.  
Es tracta d’obtenir una formació inicial en l’educació 
en el lleure, començar l’experiència de ser monitor!
– Modalitat de 30 hores intensiu
–  Modalitat de 60 hores, a l’estiu, 20 dies a les 

tardes
– Modalitat de 30 hores extensiu

INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT
Aquest curs va dirigit a persones que volen fer 
de voluntàries en alguna de les entitats que 
treballen en el tercer sector. És un curs d’iniciació, 
posteriorment cada entitat imparteix la formació 
especi  ca en relació als objectius de l’entitat.
– Modalitat de 12 hores extensiu

GESTIÓ D’ENTITATS *
Aquest curs va dirigit a responsables d’entitats, 
associacions i fundacions, que vulguin conèixer els 
aspectes legals,  scals i econòmics en la gestió de 
les associacions i fundacions
– Modalitat A, 12 hores, extensiu
– Modalitat B, 16 hores, extensiu
– Modalitat C, 24 hores, extensiu

*Aquest curs pot incloure dinàmiques pel funcionament de les 
entitats, elaboració de projectes,  nançament de les entitats...

MONITOR – monitora de MENJADOR ESCOLAR
Aquest curs va dirigit a les persones que volen 
treballar de monitor de menjador escolar, donant 
suport als equips educatius dels centres a l’hora del 
dinar i del temps lliure dels infants del centre
– Modalitat de 30 hores, extensiu

CONSULTA ELS CURSOS PROGRAMATS 
(dates, horaris i preus)  
www.fundacioesplaigirona.cat
o al telèfon 972 24 93 25



FORMACIÓ A MIDA per a:

 ENTITATS
 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
 EMPRESES

En conveni amb la Direcció General de Joventut

Escola reconeguda pel Pla de Formació del 
Voluntariat de Catalunya

La Fundació Esplai Girona, és entitat 
col·laboradora del SOC

Informació i matrícula:
972 24 93 25
C. Antic Roca, 38, 2n
17003 Girona
escolaesplai@fundacioesplaigirona.cat
www.fundacioesplaigirona.cat

Segueix-nos a:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General de Joventut
Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e002000270041006500700065006300740027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b003100350030005f00530043006f006c006f0072005d0027005d00200055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e0020006d00ed006e0069006d006100200079002000730069006e0020006600750065006e00740065007300200069006e006300720075007300740061006400610073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B00420061006A00610020007200650073006F006C00750063006900F3006E005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


