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CURS DE MONITOR/A DE LLEURE 

 
Introducció 

 

El Curs de Monitor/a de Lleure prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de 

lleure infantil i juvenil, capacitant-los per:  

 organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant tècniques i recursos d’animació grupal amb 

infants, joves i adolescents 

 educar en valors  

 gestionar situacions de conflicte  

 aplicar les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos 

 

Els alumnes que superin el curs obtenen la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya i reconegut a nivell estatal:  

 

→  Diploma i Carnet de Monitor/a d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil 

 

El curs està organitzat per Dinàmics Esports SCCL i està impartit per una l’Escola Lliure el Sol, entitat 

reconeguda com a escola d'educadors en el lleure infantil i juvenil. 

 

Està obert a tothom però és imprescindible que els alumnes tinguin al menys 18 anys a l’inici de les 

classes. 
  

 

Diploma de Monitor/a d’Activitats en el Lleure Infantil i Juvenil 

 

Etapa lectiva 150 h (100 presencials + 50 virtuals) 

Etapa pràctica 160h 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Curs de Monitor/a de Lleure 

 
A qui s’adreça 
 
Aquest curs s’adreça a persones interessades en realitzar tasques i funcions relacionades amb el 
monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o 
remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.  
 
Per exemple, persones que estiguin vinculades o tinguin interès a treballar en els següents àmbits: 
 

 escolar: monitor de menjador, de pati, d'activitats extraescolars, d'acollida, de transport escolar, 

etc. 

 educació en el lleure: monitor d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, 

campaments, etc.), monitor de ludoteca, tallerista o de monitor especialitzat. 

 oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d'animació turística o educació especialitzada 

 
No es requereix formació prèvia, però cal tenir al menys 18 anys a l'inici de les classes. 
  

 

Pla d’estudis 
 

El curs té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes: 
 

 Etapa lectiva (150 h) 

 Formació presencial (100 h) mitjançant les sessions formatives impartides per 

professorat qualificat 

 Formació virtual (50h) mitjançant activitats a distància durant la formació presencial i 

l’elaboració d’una memòria (25 h + 25h) 

 

 Etapa pràctica (160h) 

 Realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure 

infantil i juvenil 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Curs de Monitor/a de Lleure 

 
Etapa lectiva 
 

Els continguts del curs venen determinats pels mòduls formatius que s’inclouen en el currículum del 
Certificat de Professionalitat “Dinamització d’Activitats de Lleure” 
 

 MF 1866_2 Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil (60 hores) 

 MF1867_2 Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores) 

 MF1868_2 Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure (60 hores) 

 
Els mòduls s’avaluen per competències i cal que els alumnes obtinguin la qualificació d’apte en cada 
un dels mòduls per garantir la seva capacitat per desenvolupar les tasques corresponents.  
 

Mòduls Hores Unitats de competència 

MF1866_2 Activitats 
d’educació en el temps lliure 
infantil i juvenil 

60 UC1866_2 
Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps 
lliure educatiu infantil i juvenil 

MF1867_2 
Processos grupals i educatius 
en el temps lliure infantil i 
juvenil 

30 UC1867_2 
Actuar en processos grupals considerant el 
comportament i les característiques evolutives de la 
infància i joventut 

MF1868_2 
Tècniques i recursos 
d’animació en activitats de 
temps lliure 

60 UC1868_2 
Utilitzar tècniques i recursos educatius d’animació en 
el temps lliure 

MP0270 
Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals 

160  

 
 
Etapa pràctica 
 

Els alumnes han de realitzar pràctiques professionals o de voluntariat d’una durada de 160 hores.  
 
Les pràctiques poden iniciar-se quan l’alumne hagi cursat tots els mòduls excepte un de l’etapa lectiva, 
i un cop finalitzades s’avaluaran les competències de l’alumne mitjançant el certificat de pràctiques.  
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Calendari i horaris 
 
1. Intensiu hivern (Granollers) 
 

Dates: del 22 de desembre de 2018 al 13 de gener de 2019 

Desembre 2019: dies 22, 23, 24*, 27, 28, 29, 30, 31*   
Gener 2019: dies 2, 3, 4, 5*, 12 i 13  

Horari: de 10h a 14h i de 15h a 19h (* Dies 23/12 i 5/1, de 10h a 14) 

Desembre 2018 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24* 25 26 27 28 29 30 

31*       
 

Gener 2019 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

 

2. Intensiu Setmana Santa (Mollet del Vallès) 
 

Dates: del 6 d’abril al 12 de maig de 2019 

 6, 7*, 13, 15, 16, 17, 27 i 28* d’abril / 4, 5*, 11 i 12* de maig 

Horari: de 9.30 a 14h i de 15 a 19h  (*de 10 a 14h i de 15 a 19h) 

Abril 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

Maig 2019 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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3. Intensiu Juny (Llinars del Vallès) 
 

Dates: del 17 al 29 de juny de 2019 

Horari: de 9 a 14h i de 15.30 a 20.30h   

Juny 2019 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 

 

 

Obtenció del carnet i diploma 

Obtindran el carnet i diploma de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil,  els alumnes que 
compleixin els següents requisits: 

 Qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs, que inclou la formació presencial, virtual i la 

memòria.  

 Els alumnes disposen de 18 mesos per completar l’etapa lectiva 

 Qualificació d’apte en l’etapa pràctica del curs 

 Assistència mínima del 85% a la formació presencial 

 

Condicions 

Els alumnes han de tenir al menys 18 anys el primer dia de curs. 

L’import de la matrícula només es retornarà si és per una causa mèdica documentalment justificada. 
Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas. 

L’alumne disposa de 18 mesos per completar la seva formació, pràctiques i memòria incloses.  

Dinàmics Esports SCCL es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’assoleix el mínim d’inscrits. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Curs de Monitor/a de Lleure 

Instal·lacions 
 
Dinàmics Esports SCCL compta amb instal·lacions molt ben equipades amb aules i espais amplis per la 
dinamització d’activitats del curs.  

 
Escola Ginebró 
C/ Joaquim Costa, s/n 
08450 Llinars del Vallès 
https://goo.gl/maps/QHa4nnTerHy 

 

Escola Sant Gervasi 
C/ Sabadell, 41 
08100 Mollet del Vallès 
https://goo.gl/maps/XxY8uXZHnCv 

 

Espai Espavila  
C/ València, 31 
08402 Granollers 
https://goo.gl/maps/hDZ8z2nxNYM2 

 

Inscripcions i preus 
 

Matrícula i reserva de plaça: 235 € 
 
És imprescindible realitzar el pagament de la matrícula per reservar la plaça. 
L’assignació de places és per estricte ordre d’inscripció.  
 
Més informació i inscripcions a  https://www.dinamics.coop/curs-de-monitor-lleure 

secretaria@dinamics.coop 
93 841 2547 
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