
Més informació i inscripcions: 

Antic Roca, 38. 3r pis 
17003 Girona 
Telèfon 972 249 325 
www.fundacioesplaigirona.cat 
garantiajuvenil@fundacioesplaigirona.cat 

REQUISITS DE PARTICIPACIŁ 
Estar inscrit a la Garantia Juvenil 

Comprometre’s a participar  en totes les fases del 
projecte fins al final (novembre de 2019), llevat que 
durant aquest temps trobi feina. 

Per als joves fins a 18 anys 
Tenir completat i aprovat el primer cicle d’ESO 

Per als joves majors d’edat 
Tenir aprovada l’ESO 

Tenir 18 anys complerts l’1 de febrer de 2019 

En acabar el projecte, els participants que 
l’hagin completat obtindran: 

Certificat de formació en competències i habilitats, 
expedit pel SOC. 

Certificats de cada formació específica realitzada, 
expedits per l’Escola de l’Esplai. 

I a més: 

 

Joves fins a 18 anys Joves majors d’edat 

Certificat propi de 
l’Escola de l’Esplai de 
formació com a 
premonitor/a. 

Certificat del SOC de 
formació com a 
premonitor/a. 

Certificat de 
Professionalitat de 
Dinamització d’activitats 
de lleure educatiu infantil 
i juvenil, expedit pel 
Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 

Opcionalment, si ho 
desitgen, el títol oficial de 
monitor de lleure de la 
Direcció General de 
Joventut. 

vols una opció 
plena de sentit? 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social i el Fons Social Europeu en el 

marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de 
Garantia Juvenil. 



... perquè ser educador és molt més que saber jocs, 
danses, manualitats o cançons. 

... perquè tots els monitors i mestres hi coincideixen: 
s’aprèn tant com s’ensenya! 

... perquè la relació educativa amb nens i nenes és molt 
gratificant. 

... perquè descobriràs la satisfacció de treballar en una 
activitat que té projecció social. 

! Si creus que pots aportar  
alguna cosa als nens i nenes, 

apunta-t’hi 

L’objectiu del projecte 
Oferir a la persona jove participant les eines per 
tal que pugui afrontar, amb prou garanties 
d’èxit, el retorn al sistema educatiu, o bé la 
incorporació al mercat laboral. 

Les activitats 

*  El projecte inclou dues sortides en casa de colònies, de tres dies cadascuna, a fi de 
contextualitzar el fet educatiu de lleure i treballar en la pràctica els elements  
vivencials que li són propis. 

Sessions 
de 

formació 

Visites a 
empreses 
del sector 

Sessions 
de tutorit-

zació 

Sortides 
de 

colònies* 

Pràc-
tiques no 
laborals 

Recerca 
de feina 

Interven-
ció amb 
entitats 

Si no tens 18 anys Si tens 18 anys o més 

Amb l’ajut de professionals, treballarem 
en la preparació per la recerca de feina: 

entrevista, currículum... 
Suport a l’activació 

per la recerca de feina 

acompanyament 

Visitarem les empreses que treballen 
amb infants en àmbits estraescolars o 

associatius. 

Treball amb una entitat associativa 

Visites a empreses del sector 

descoberta 

Realitzarem treball en entitats 
d’educació en el lleure, com una forma 
de descoberta del voluntariat. 

150 hores teoricopràctiques 
160 hores de pràctiques 
Títols oficials: Certificat de 
Professionalitat i diploma de la DGJ 

Formacions específiques 

Formació en competències i habilitats 

Monitor/a 
de lleure 

Premonitor/a 
de lleure 

formació 70 hores teoricopràctiques 
40 hores de pràctiques 

Diplomaes de l’Escola i del SOC 

70 hores teoricopràctiques 
Diploma del SOC Sobre els àmbits professionals de 

l’educació en el lleure : menjadors, 
escoles de natura, turisme... 
Diplomes de l’Escola 

El projecte, en poques paraules 


