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Curs de Director/a de Lleure Online 

 
 

CURS DE DIRECTOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL 
LLEURE INFANTIL I JUVENIL 

 
 
FORMACIÓ 100% ONLINE 
Degut a la situació causada pel Covid-19, la Direcció General de Joventut ha autoritzat l’escola de 
lleure núm. 49 Dinàmics per impartir aquest curs en modalitat 100% online en la part lectiva. 

 

Introducció 
 

El Curs de Director/a de Lleure capacita els alumnes per: 

 

• Dirigir i coordinar equips de monitors o de caps en activitats de lleure infantil i juvenil 

• Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant tècniques i recursos d’animació grupal 

• Educar en valors  

• Gestionar situacions de conflicte  

• Aplicar les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos 

 

Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda i autoritzada per la Direcció 

General de Joventut i el Servei Català d'Ocupació. 

 

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

de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal: 

 

 

→  Diploma i Carnet de Director/a d'Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil 

 

 

 

Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de 

Lleure reconeguda i autoritzada per la Direcció General de Joventut i el Servei 

Català d'Ocupació. 
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A qui s’adreça 
 
Aquest curs s’adreça a persones interessades en dirigir i coordinar activitats 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: dirigint i coordinant monitors de menjador, de pati, de suport d'activitats extraescolars, etc. 

• Lleure: dirigint i coordinant equips de monitors i caps d'activitats de temps lliure infantil i juvenil 

(colònies, casals, campaments ...), monitors de ludoteca, talleristes, etc. 

• Oci en general: dirigint i coordinant monitors de fires i de parcs, animadors turístics o bé educadors 

especialitzats. 

 
 

Accés 
 
Hi ha 2 vies per accedir al curs de Director convalidat: 
 

1. Disposar del títol de Monitor/a de Lleure 

 

2. Acreditar les dues condicions següents: 

 

➢ Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en 

educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació 

primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació 

infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau 

de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 

 

➢ Acreditar 2 anys d’experiència (700h) en l’àmbit del lleure infantil i juvenil. 

 

Pla d’estudis de la modalitat online 
 
El curs té una durada total de 320 hores i s’estructura en dues etapes: 
 

• Etapa lectiva ONLINE (200 h) * 

➢ Formació 100% online mitjançant les sessions formatives impartides per videoconferència i les 

activitats i materials de l’aula virtual. 

 

• Etapa pràctica PRESENCIAL (120h) 

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

juvenil 
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ETAPA LECTIVA (100% ONLINE) 
 
Els continguts del curs venen determinats pels mòduls formatius que s’inclouen en el currículum del Certificat de 
Professionalitat “Direcció i Coordinació d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil” 
 
* En l'etapa lectiva d’aquest curs, no s’imparteixen els mòduls D2 i D3, que corresponen al curs de Monitor/a 
d'Activitats d'Educació en el Lleure, i ja queden convalidats. Per tant, l'etapa lectiva és de 200h en comptes de 
290h. 
 

 
Curs de Director/a Hores totals 

D1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 

• UF1 Contextualització del lleure infantil i juvenil en l’entorn social  

o Aplicació del concepte de lleure en diferents entorns 

o Aplicació d’estratègies educatives 

o Disseny de projectes 

• UF 2 Programació, execució i difusió de projectes  

o Disseny de plans i programes en les intervencions 

o Aplicació de la normativa 

o Gestió de recursos 

o Coordinació amb altres agents 

o Comunicació i difusió 

120h 

D4 - Coordinació i dinamització de l’equip de monitors  

• Aplicació de tècniques de dinamització de l’equip de monitors 

• Desenvolupament de tècniques per gestionar la informació i comunicació 

• Aplicació de tècniques de coordinació a l’equip de monitors 

• Desenvolupament d’activitats tècniques 

80h 

TOTAL 200 h 

 
 

Avaluació de l’etapa lectiva 
 

• El seguiment mínim de l’etapa lectiva ha de ser com a mínim del 85% de cada mòdul. Aquesta assistència 

es valorarà a través de les videoconferències i les tasques a realitzar durant les sessions en directe i a 

l’aula virtual. 

 

• A més, cada mòdul té unes activitats avaluatives a l’aula virtual que cal superar amb la qualificació APTE. 
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ETAPA PRÀCTICA (PRESENCIAL) 
 
Els alumnes han de realitzar pràctiques professionals o de voluntariat d’una durada de 120 hores, en una entitat 
amb les següents característiques:  
 

• ha de tenir un projecte de l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil i un equip de monitors/es 

estable  

• ha de tenir un/a director/a de pràctiques que tingui el diploma de director/a de lleure 

• s’han de realitzar en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, que siguin com a mínim 3 anys més joves 

que l’alumne. 

 
La cerca dels centres de pràctiques es porta a terme amb el suport del tutor del curs, i els alumnes podran 
contactar també amb els centres de pràctiques que ja tenen conveni amb l’escola de lleure Dinàmics.  
 
La Direcció General de Joventut estableix diverses convocatòries anuals per les propostes de titulació. El tutor del 
curs informarà de les dates als alumnes. 
 
 
Avaluació de l’etapa pràctica 
 
Dinàmics avaluarà el desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents: 
 

▪ El certificat de pràctiques que realitza el tutor del centre i on es valora la idoneïtat de l’alumne 

en funció de l’actitud i les capacitats demostrades. 

▪ La memòria de pràctiques que elabora l’alumne i ha d’incloure les fases de preparació, realització 

i avaluació. 

 

➢ L’alumne té un termini de 5 anys des de l’inici de la formació per finalitzar el curs, i ha de lliurar la memòria 

com a màxim el dia fixat per la Direcció General de Joventut per la proposta de titulació de la convocatòria 

en curs. 

 
 

Obtenció del títol 

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

• Seguiment mínim del 85% de l’etapa lectiva  

• Qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs, a través de les activitats avaluatives 

• Qualificació d’apte en la memòria 

• Qualificació d’apte en l’etapa pràctica del curs 
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Professorat 

Dinàmics compta amb professors experimentats en l’àmbit del lleure educatiu, que compleix els requisits 
formatius i d’experiència estipulats a l’ordre BSF/192/2015.  

Treballarem amb un grup de diferents formadors per al curs, per tal de garantir l’especialització segons els 
continguts que cal impartir.  

 
 
Operativa de la formació online 
 
VIDEOCONFERÈNCIES 

D’acord amb l’horari que es lliurarà als alumnes, els docents impartiran els temes de cada mòdul en temps real. 
Els alumnes podran seguir la videoconferència en directe i interactuar amb el docent i altres alumnes, o bé 
visualitzar la videoconferència en diferit.  

S’utilitzarà el sistema Google Meet, que requereix per part dels alumnes connexió a internet, i un dispositiu 
electrònic amb càmera i altaveu. 

AULA VIRTUAL 

Cada alumne tindrà un usuari per accedir a l’aula virtual de Dinàmics, que conté els següents materials: 

• Calendari de classes i dates de lliurament de tasques i activitats 

• Dossiers de continguts 

• Links a les videoconferències per veure-les en diferit 

• Materials de suport (presentacions, vídeos, documents de suport) 

• Tasques a realitzar pels diferents temes 

• Activitats avaluatives per cada mòdul 

• Informació de pràctiques 

• Guió de la memòria 

• Fòrum 
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Calendari i horaris 
 
El curs queda estructurat de la següent manera: 

ETAPA LECTIVA: DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2021 AL 6 DE FEBRER DE 2022 

• Del dia 10 de desembre al 15 de gener es realitzaran les videoconferències corresponents als diferents 

temes inclosos en la formació (que es podran veure en directe i en diferit) i se sol·licitaran les tasques 

per les diferents assignatures.  En taronja 

 

➢ Les connexions es realitzaran en horari tarda (18.30h) excepte els dissabtes (9.30h) 

 

• Del dia 10 de desembre al 6 de febrer els alumnes podran realitzar les tasques de cada assignatura, així 

com les activitats avaluatives finals corresponents a cada mòdul. En verd 

 

• El contingut del curs inclou xerrades de professionals del sector en diferents àmbits educatius del lleure 

(menjadors escolars, tercer sector, etc.) per videoconferència. 

 

Desembre 2021 

  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 2022 

     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       
 

Febrer 2022 

 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       
 

 

  

ETAPA PRÀCTICA & MEMÒRIA 

• Un cop finalitzada l’etapa lectiva 
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Inscripcions i preus 
 
Matrícula i reserva de plaça: 255 €  

 
És imprescindible realitzar el pagament de la matrícula per reservar la plaça. 
 
Inscripcions online a: 

 https://www.dinamics.coop/cursos-educacio-en-el-lleure/curs-de-director-lleure 
 
 

Informeu-vos sobre la possibilitat de treure-us el títol de director/a COMPLET cursant també les 
assignatures del curs de monitor/a de lleure. 

 
 
 
Documentació necessària per formalitzar la inscripció: 
 

• Formulari d’inscripció 

• 1 foto de carnet 

• Fotocòpia del document d’identitat 

• Documents que justifiquin la convalidació (carnet monitor / titulació acadèmica + 700h experiència) 

• Comprovant de pagament (si no s’ha realitzat online) 

 
 
Més informació a:  https://www.dinamics.coop/cursos-educacio-en-el-lleure/curs-de-director-lleure 

secretaria@dinamics.coop 
93 841 2547 

 
 
L’assignació de places és per estricte ordre d’inscripció.   

Si algun alumne es dona de baixa amb anterioritat als 15 dies naturals de l’inici del curs, se li retornarà el 100% 
de l’import pagat. Si la baixa té lloc entre 15 i 7 dies naturals abans de l’inici del curs, se li retornarà el 50% de 
l’import. Des de 7 dies naturals abans de l’inici del curs i un cop aquest hagi iniciat, l’alumne  no podrà recuperar 
l’import abonat. 

Dinàmics es reserva el dret de no impartir el curs si no s’assoleix el nombre mínim d’alumnes i, en aquest cas, es 
compromet a retornar l’import pagat per la inscripció. Dinàmics es reserva el dret, per causa justificada, de 
modificar o alterar els horaris de desenvolupament d’un curs. 

El curs s’imparteix en llengua catalana i per tant és necessari que l’alumne l’entengui. No és necessari que la parli 
ni l’escrigui, i pot presentar treballs i memòria en castellà si així ho prefereix. 
 

https://www.dinamics.coop/cursos-educacio-en-el-lleure/curs-de-monitor-lleure
https://www.dinamics.coop/cursos-educacio-en-el-lleure/curs-de-monitor-lleure
https://www.dinamics.coop/cursos-educacio-en-el-lleure/curs-de-director-lleure
mailto:secretaria@dinamics.coop

