
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’EscolaFORCA,  vinculada 

a la Fundació Escolta Josep 

Carol i a Escoltes Catalans, 

es dedica a la formació 

d’educadors i educadores 

des de l’any 1982.  

FORCA ofereix un ampli 

ventall de cursos i recursos 

–formatius, documentals,  

d’assessorament – adreçats 

a totes aquelles persones 

interessades en l’educació 

en el lleure que vulguin 

desenvolupar de manera 

conscient i qualitativa la 

seva tasca educativa amb 

els   infants i joves.  

Des dels seus inicis,  l’Escola 

ha anat ampliant les seves 

possibilitats formatives: des 

de cursos de monitors/es i 

directors/es de lleure fins a 

monogràfics 

d’aprofundiment i 

especialització, passant per  

la formació per a mestres,  

els tallers per a pares i 

mares,  l’organització de 

cursos en l’àmbit de la 

dinamització juvenil, entre 

altres.  

 

 

___________________ 

Escola FORCA C. Mare de 

Déu del Pilar, 18 

08003 Barcelona  

Telèfon 932689111  

forca@josepcarol.cat 

 

 

www.josepcarol.cat/escolaforca 

 

 

DEMANDA:    Codi:F21/22 

Consell Comarcal del Segrià              Data: 12 Agost del 2022 

David Lesan 
joventut@segria.cat 

PROPOSTA FORMATIVA:  

Premonitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil 

 

 

 

El curs pretén introduir l’alumnat al món de l’educació en el lleure, mitjançant 

una metodologia adaptada a l’edat dels i les participants, amb l’objectiu que 

l’alumne generi una visió àmplia i general d’aquest món, tot reflexionant amb 

els companys i companyes del curs, i posant en practica diverses tècniques 

educatives, per tal de prendre consciència sobre la importància de l’educació en 

el lleure en la nostra societat.  
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OBJECTIUS 
 

 Sensibilitzar als futurs monitors i monitores en el temps de lleure 

infantil i juvenil sobre la tasca d'educació que portaran a terme amb els 

infants. 

 Conèixer la importància de partir d'un projecte educatiu per dur a 

terme una tasca educativa responsable i coherent. 

 Dotar als alumnes dels coneixements psicològics i pedagògics 

necessaris per a desenvolupar la seva funció. 

 Conèixer i familiaritzar-se amb la normativa vigent en el marc  del 

lleure. 

 

 

 

CONTINGUTS 
 

El curs consta de 20h i s’estructura de la següent manera:  
 

BLOC 1. L’EDUCACIÓ EN EL 

LLEURE 

 Concepte d’educació i educació en 

el lleure 

 Marc legal de les activitats en el 

lleure 

 La metodologia en les activitats en 

el lleure 

 Programació, realització i avaluació 

d’activitats 

BLOC 2. DESENVOLUPAMENT 

PSICOSOCIAL I TÈCNIQUES 

GRUPALS 

 El grup d’infants. Desenvolupament 

psicosocial. 

 Relació monitor/a infant 

 Presa de decisions i treball en equip 

BLOC 3. TÈCNIQUES I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

 Jocs de lleure  

 Contes i manualitats 

 Jocs recreatius 

 Jocs convencionals 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

La metodologia emprada serà global, integradora i activa, basada 

fonamentalment en l’experiència vivencial i la  pedagogia de l’acció, per tal que 

cada participant sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.  
 

 

L’equip docent i el material didàctic vinculat a l’acció formativa són en llengua 

catalana.  
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El preu del curs  

Inclou:  

 Gestió i coordinació 

tècnica del curs 

 Docència, 

desplaçaments i dietes 

de l’equip formatiu 

 Assegurança per a 

l’alumnat 

 Material didàctic 

 Material fungible  

 Tutorització, seguiment i 

avaluació de l’alumnat 

 Tramitació decertificats 

 Informe de valoració 

final 

 

No inclou:  

 Inscripcions de l’alumnat 

 Gestió de l’espai on es 

realitza el curs 

 

 

 

TOTAL HORES PRESENCIALS: 20h 

CALENDARI: Nadal 2022 

HORARI: de 9h a 14h 

LLOC DE REALITZACIÓ: Maials 

 

PROPOSTA ECONÒMICA  

 

 

 

Proposta per quota (mínim 15 /màxim 25 alumnes)  
 

Concepte Import 

Gestió acadèmica i docència  

TOTAL 1400€ 

Activitat exempta de tributar IVA 
 

Condicions de pagament: 

El curs es facturarà en acabar l’acció formativa, i s’haurà de  pagar dins del 30 

dies posteriors a la data d’emissió de la factura. 

 

 

 

• Per al correcte desenvolupament del curs són necessaris els següents 

recursos: 

- Aula amb capacitat per a totes les persones inscrites al curs  

- Cadires i taules per a tots els participants  

- Pissarra  

- Projector, ordinador portàtil i so 

*En el cas de no comptar amb aquests recursos, cal avisar a l’Escola en el 

moment de contractació del curs.  
 

• L’Escola farà difusió del curs mitjançant els canals propis de la Fundació 

Escolta Josep Carol (pàgina web, xarxes socials, butlletins,...), així com 

mitjançant els canals interns d’Escoltes Catalans.També és responsabilitat de 

l’Escola difondre el curs a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: 

Jove.cat  
 

• Cal incloure el logotip de l’Escola FORCA en el material de difusió del curs. 

CONDICIONS GENERALS DEL CURS 

 

 

TITULACIÓ 
 

L'Escola FORCA expedirà un certificat d'assistència un cop finalitzat el curs a 

aquells alumnes que hagin assistit com a mínim al 85% de les hores totals del 

curs. 

 

 

 

A QUI S’ADREÇA 
 

Els curs s'adreçaa joves a partir de 15 anys interessats/des en exercir com a 

futurs/es monitors/es en el temps de lleure infantil i juvenil. Nois i noies 

motivades i  interessades en aprendre com aplicar aquests coneixements en el 

temps de lleure dels infants.  

 



 
 

 

Benvolgut/da: 

 

 

Us comuniquem l’acceptació de la proposta , per a la realització d’un curs de 

Premonitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil. 

 

Així mateix, donem conformitat a tots i cadascun dels apartats de la proposta, 

en referència tant al contingut com al desenvolupament de l’acció (explicitats 

a les pàgines 1 i 2 del present document). 

 

 

Atentament,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:_________________________ 

 

Signat Sr./ Sra._________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”Un parell d’ulls ben 

entrenats són tan bons 

com una desena d’ulls 

inexperts." 

R. Baden-Powell 

 

 

Per tal de facilitar l’organització de l’acció formativa, cal fer efectiva 

l’acceptació del pressupost 30 dies abans de l’inici del curs. 

ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA 

 

 

 

 

MODIFICACIONS (si s’escau): 

 

 

 

 


