
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE LLEURE 
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Certificat de Professionalitat 
 

Març - Maig 2023 (Mollet V.) 

 

 

 



 

 

CP Dinamització Activitats Lleure 

 
Introducció 

 

El Certificat de Professionalitat Dinamització d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil capacita per treballar de 

monitor/a de lleure en activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil: 

 

▪ Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats a través de tècniques i recursos d’animació grupal 

▪ Educar en valors 

▪ Aplicar les mesures basques de seguretat i prevenció de riscos 

 

El curs consta de 5 mòduls, que inclouen 150 hores de formació presencial i 160 hores de pràctiques. 

 

El Certificat de Professionalitat és una titulació oficial impartida per Dinàmics, centre autoritzat pel SOC (Servei 

Català l'Ocupació) i escola de lleure reconeguda per la Direcció General de Joventut.  

 
 

Certificat de Professionalitat de Nivell 2 (SOC) 

Dinamització en Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil 

 

310 hores (150h formació presencial + 160h pràctiques)  

30h Formació Complementària 
 

Etapa lectiva: Del dia 1 de març al 17 de maig de 2023 

De dilluns a divendres (de 16 a 20h) 
 

Mollet del Vallès (Escola Sant Gervasi)  

 

 

Requisits d’accés 
 
Formació preferentment dirigida a persones en situació d’atur.  També hi ha un percentatge de places 
disponibles per estudiants i persones treballadores. 
 
Alumnes a partir de 16 anys. 
 
Cal complir un dels següents requisits d’accés*:  
 

• Graduat en ESO (o estudis equivalents) o bé: 

• Certificat de professionalitat de Nivell 1 de la família professional Serveis Socioculturals i la Comunitat. 

* En cas que no es compleixi algun d’aquests requisits, es pot realitzar un examen d’accés específic que convoca 
el mateix centre. 
 

 



 

 

CP Dinamització Activitats Lleure 

 
Pla d’estudis 
 
El CP Dinamització d’Activitats en el Lleure Infantil i Juvenil s’estructura en les següents etapes lectives i 
pràctiques, a més de formació complementària obligatòria: 
 
Etapa lectiva (150 hores) 
MF1866_2 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 
MF1867_2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil 
MF1868_2 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 
 
Formació complementària (40 hores) 
FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10h) 
FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals (30h) 
 
Etapa pràctica (160 hores) 
MP0270 Pràctiques professionals no laborals 

 
Titulació, sortides professionals i continuitat  
 
Les persones titulades amb el Certificat de Professionalitat “Dinamització d’Activitats en el Lleure Infantil i Juvenil” 
poden treballar com a monitor/a 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…), monitor de ludoteca, tallerista o de monitor especialitzat. 

 

▪ Oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d’animació turística o educació especialitzada. 

Continuïtat 

➢ Accés directe CP de Direcció d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil (nivell 3) 

 

➢ Accés a altres certificats de professionalitat de nivell 3 de la família professional Serveis Socioculturals i 

la Comunitat 

 
Instal·lacions 

 

Escola Sant Gervasi 
C/ Sabadell, 41 
08100 Mollet del Vallès 
https://goo.gl/maps/X6BNuCjpoazUy5v8A 
 

  

https://goo.gl/maps/X6BNuCjpoazUy5v8A


 

 

CP Dinamització Activitats Lleure 

 

Inscripcions 
 

Aquest curs està 100% subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (programa FOAP). Per tant, és 
totalment gratuït per als alumnes. 

Dinàmics realitzarà un procés de selecció dels candidats/candidates interessats segons les pautes 
marcades pel SOC. 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per rebre la documentació per la inscripció i concertar una 
entrevista personal amb coordinació acadèmica: 

• Per email: secretaria@dinamics.coop 

• Per telèfon: 93 841 2547 

• Per WhatsApp: 722 749 589 

També us podeu preinscriure a: 

https://www.dinamics.coop/cursos-educacio-en-el-lleure/certificat-professionalitat-dinamitzacio-lleure 
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