
Curs de monitor / dinamitzador d'activitats 
de temps lliure infantil i juvenil 

El curs va dirigit a totes aquelles persones que tenen la intenció de formar-se i
conèixer recursos i conceptes del món del lleure i de l’educació (cases de colònies,
casals de vacances, ludoteques, equipaments esportius, etc) També va destinat a totes
aquelles persones que tenen ganes d'introduir-se en el món de l'educació en el lleure.
El curs prepara a l’alumnat per intervenir en activitats de lleure de manera educativa
i el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats dins d’una programació
general d’una organització.

L'estructura del curs és de 310 hores, distribuïdes en:
- 150 hores d’etapa lectiva, estructurada en 3 mòduls formatius, distribuïts en 110 
hores presencials i 40 hores a distància.
- 160 d’etapa de pràctiques en una activitat i/o entitat d'educació en el lleure 
(mòdul 4).

Per accedir i fer la matricula al curs de monitor d'activitats en el lleure infantil i 
juvenil, cal complir el següent requisit:

- Tenir 18 anys complerts al dia d’inici del curs.

Titulació:

Una vegada finalitzats tots els processos, i quan la direcció de l'escola certifica 
l'aptitud del curs, s'obté el Diploma i el Carnet oficial de Monitor d'activitats en el 
lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta formació també s’equipara amb els Certificats de Professionalitat i
les Qualificacions Professionals.

Aquest curs pot convalidar crèdits universitaris, segons la universitat (cal consultar-ho
a la facultat corresponent).

Dates i horaris:

De dilluns a divendres de 15h a 19h (+ estada a casa de colònies)
Dies: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21*, 22*, 23, 24, 25, 26, 
27 de juliol de 2018

*Estada en una casa de colònies

Adreça de realització etapa lectiva:
Sala d’actes de L’Espai. Avinguda de Pompeu Fabra, 8. Prats de Lluçanès



Preu:
220 € pels alumnes del Lluçanès (cofinançat pel Consorci del Lluçanès) 
Inclou:
- Sessions teòriques impartides pel claustre de professors de l’escola d’educadors 
Quiràlia.
- Assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents.
- Carpeta del curs.
- Accés a l’aula virtual de l’escola, amb tot el material didàctic i recursos del curs.
- Tutoria i coordinació del curs.
El preu no inclou:
- 15 € de gestió administrativa de la titulació oficial.
- 25 € de l'estada de colònies. El transport fins a la casa va a càrrec dels alumnes.

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits: 
• Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva del curs havent superat

les proves d'avaluació corresponent a cada mòdul. 
• Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques. 

• Haver assistit un mínim del 85% de les hores totals de cada mòdul. 

• Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per 

complir la tasca d'educadors com a monitor en el lleure. 

Pràctiques:

Possibilitat d’iniciar les pràctiques durant els matins de juliol en un Casal d'Estiu.

Informació:

• Consorci del Lluçanès 

www.llucanes.cat / www.formacio.llucanes.cat

93 888 00 50 / formacio.consorci@llucanes.cat

• Ajuntament de Prats de Lluçanès

93 856 01 00

• Casal del Jovent de Prats de Lluçanès 

http://www.llucanes.cat/
mailto:formacio.consorci@llucanes.cat


93 856 07 00 / joventut@pratsdellucanes.cat

• Escola d’Educadors Quiràlia

93 851 48 55 / info@escolaquiralia.cat

Inscrcipcions:

Al següent link de l’Escola Quiràlia

http://www.quiralia.cat/escola-educadors/cursos/monitor.php?curs=M156#cursM156

Imparteix el curs:

Quiràlia. Escola d'Educadors. 

www.escolaquiralia.cat

http://www.quiralia.cat/escola-educadors/cursos/monitor.php?curs=M156#cursM156
mailto:joventut@pratsdellucanes.cat
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