
 
 

 
01 Curs intensiu de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil 
 
del  15 d’abril al 9 de juny 
 
Aquesta formació prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de 
lleure infantil i juvenil, i el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar aquestes 
activitats  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. 
 
Quines feines es poden realitzar? 

El treball de monitor/a en el lleure varia segons el lloc on es realitzi: 
- 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 ... 

La professió del diploma de monitor/a d’ativitats de lleure infantil i juvenil autoritza a 
exercir aquesta funció en colònies, casals, campanets, rutes, camps de treball, etc. Va 
dirigit a persones que en el marc de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària 
com professionalment, volen treballar en activitats d’educació en el lleure adreçades a 
menors d’edat. 

Dies i hores: 
- 15 d’abril de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 16 d’abril de 10:00h a 14:00h 
- 17 d’abril de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 18 d’abril de 10:00h a 14:00h 
- 27 d’abril de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 28 d’abril de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 04 de maig de 10:00h a 14:00h 
- 05 de maig de 10:00h a 14:00 
- 11 de maig de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 12 de maig de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 25 de maig de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 26 de maig de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 01 de juny: Tot el dia, es fa excursió (matí i tarda) 
- 08 de juny de 10:00h a 14:00h 
- 09 de juny de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
 
Preu: 200€ 



02 Curs de Vetllador/a escolar 
 
del 21 de setembre al 5 d’octubre 
 

La figura d’un vetllador/a és una de les que en els darrers anys ha tingut i estar tenint 
una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris. 

Els vetlladors/es d'infants amb necessitats educatives especials, donen suport a 
l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin 
participar en totes les activitats. 
 
Funcions: 
 

 Tenir cura i ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials. 
 Donar suport a l'equip directiu. 
 Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre. 
 Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola. 
 Ajudar a l’infant en els seus desplaçaments i garantir-ne la participació. 
 Potenciar la relació amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional. 

Dies i hores: 
- 21 de setembre de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 22  de setembre  de 10:00h a 14:00h 
- 28 de setembre de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 29 de setembre  de 10:00h a 14:00h 
- 05 d’octubre de 10:00h a 14:00h 
- 06 d’octubre de 10:00h a 14:00h 
 
 
Preu:90€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
03 Curs de Monitor/a de Menjador escolar 
 
del 19 d’octubre al 10 de novembre 
 
El curs de Monitor/a de menjadors escolars prepara a la persona per afrontar d'una 
manera competent les funcions pròpies d'un monitor de menjador escolar, com són la 
planificació del treball, el desenvolupament de la programació diària, crear un ambient 
educatiu correcte, coneixement del desenvolupament infantil i juvenil, disseny, 
execució i avaluació d'activitats educatives, adquisició i aplicació de recursos tècnics, 
treball en equip, i en general, tot el necessari per dur a terme la intervenció educativa 
pròpia del monitor de menjadors escolars. 

El carnet de monitor/a de menjador escolar és un títol que acredita l'aprofitament i la 
realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i 
habilitats que et permetran millorar en la pràctica de la teva professió, o accedir a un 
lloc de treball millor. 
 
Aquest títol és necessari per treballar en moltes escoles, estades d’estiu on hi hagi 
servei de menjador, també és exigit per moltes empreses de càtering i consells 
comarcals que gestionen menjadors escolars. 
 
 
Dies i hores: 
- 19 d’octubre de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 20 d’octubre  de 10:00h a 14:00h 
- 26 d’octubre de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 27 d’octubre de 10:00h a 14:00h 
- 09 de novembre de 10:00h a 14:00h 
- 10 de novembre de 10:00h a 14:00h 

 
 
Preu: 90€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04 Curs de Monitor/a de Ludoteca  
 
del 16 de novembre a l’1 de desembre 
 
Les funcions del monitor de ludoteques es centren principalment en l'execució i control 
de les activitats d'animació dissenyades per dur-se a terme en una ludoteca. Moltes 
d'aquestes funcions del monitor de ludoteques relacionades amb les activitats lúdiques 
se centren en àrees com la dinàmica de grups, l'avaluació de processos o el 
desenvolupament de projectes. Entre les funcions del monitor de ludoteques podem 
trobar per tant, una funció de programació, control i execució de les activitats a 
desenvolupar en la ludoteca. Aquesta és una de les funcions del monitor de 
ludoteques que requereixen més formació prèvia en l'àrea social, concretament en la 
planificació de projectes. 
 
Altres de les funcions del monitor de ludoteques estan més relacionades amb 
l'animació social, a l'encarregar-se de dur a terme, proposar, organitzar, fomentar i 
controlar les tasques i activitats lúdiques anteriorment programades.  
 
Dies i hores: 
- 16 de novembre de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 17 de novembre  de 10:00h a 14:00h 
- 23 de novembre de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
- 24 de novembre  de 10:00h a 14:00h 
- 30 de novembre  de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h 
 
Preu: 90€ 
 
 
 
 
Tots els cursos tancaran les inscripcions una setmana abans de començar. 
 
Hi haurà un 25% de descompte en les inscripcions de les persones que aportin 
el Carnet Jove.  


